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Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät 
kehittämishankkeet 
Hakuilmoitus 

  
 
 

Hankehaku:  
Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet 
 

Hakuaika:  
 
Matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille 
kohdennettu rahoitushaku järjestetään 3.7.2020–31.8.2020. 
 
Sisältö: 
 
Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Alueiden 
matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden 
mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja 
koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Hankerahoitusta ei voi käyttää 
toimintatukena (normaalin toiminnan ylläpitäminen). Rahoitusta ei voida myöntää yksittäiselle 
yritykselle.  
 
Haun teemat nivoutuvat Suomen matkailustrategian kattoteemoihin, joita ovat: 
 
1. Kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti 
2. Matkailualan digitalisointi 
3. Matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus 
4. Kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.  
 
Lisätietoja Suomen matkailustrategiasta: https://tem.fi/suomen-matkailustrategia  
 
Hankkeiden kohdentuminen ja toteuttajat: 
 
Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena tulee olla matkailuelinkeinon elpymisen edistäminen ja 
matkailun kehittäminen alueilla. Hankkeet ovat ensisijaisesti kehittämishankkeita, mutta niihin voi 
tarvittaessa sisältyä pieniä investointeja hankekohtaisen maksimituen rajoissa.  
 
Hankkeiden päätoteuttajien tulee olla matkailun alueorganisaatioita tai vastaavia alueen matkailua laaja-
alaisesti kehittäviä toimijoita. Hankkeessa voi olla mukana myös osatoteuttajina tai kumppaneina 
perustellusti muita hankkeen kannalta relevantteja toimijoita.  
 
Matkailun alueorganisaatiot ovat keskenään erilaisia. Mukana on mm. niin suoraan kunnan hallinnon 
alla olevia yksiköitä, 100 % kunnan omistamia osakeyhtiöitä, julkisten ja yksityisten toimijoiden yhdessä 
omistamia osakeyhtiöitä, yritysten omistamia osakeyhtiöitä, yritysten ja muiden julkisten ja yksityisten 
toimijoiden yhdistyksiä sekä kuntajäsenistä koostuvia organisaatioita. 
 
Matkailun alueorganisaatioiden rooli matkailun kehittäjänä omalla alueellaan on vahva, ja ne toimivat 
tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Alueorganisaatioiden keskeisiä tehtäviä ovat mm. 

• toimia oman alueensa matkailutoimijoiden yhteistyöfoorumina, tiedonvälittäjänä ja 
matkailuneuvojana 

• koordinoida ja koota yhteistyössä yrittäjien kanssa alueen matkailutarjontaa suuremmiksi 
myyntikelpoisiksi tuotekokonaisuuksiksi 

• organisoida alueen matkailun yhteismarkkinointia ja varmistaa matkailun palveluketjun 
katkeamattomuus 

• koordinoida, jopa johtaa alueen matkailun kokonaiskehittämistä 
• toimia linkkinä kansallisten toimijoiden (esim. Visit Finland) ja yrittäjien välillä.  

 
Matkailun alueorganisaatioiden toiminta-alueiden alueellinen kattavuus vaihtelee. Alueella viitataan 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-472-3
https://tem.fi/suomen-matkailustrategia
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toimijan maantieteelliseen toiminta-alueeseen. Toiminta-alue voi olla esimerkiksi matkailudestinaatio tai 
matkailullisesti merkittävä kunta.  
 
Rahoitus:  
 
Hankkeisiin on varattu valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa yhteensä 4 miljoonan euron 
määräraha (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman edistäminen). Rahoitus edellyttää valtioneuvoston 
päätöstä määrärahan alueellisesta jaosta rahoittavina viranomaisina toimiville Varsinais-Suomen liitolle 
ja Etelä-Savon maakuntaliitolle.  
 
Hakijana voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Tukea voidaan myöntää 
myös useammalle kuin yhdelle tuensaajalle yhteisesti. Hankkeissa edellytetään vähintään 20 
prosentin omarahoitusta. Perustellusta syystä omarahoitukseksi voidaan lukea työpanosta, mikä 
edellyttää todentamista tuntikirjanpidolla. Hankekohtainen tuki voi olla korkeintaan 200 000 euroa. Mikäli 
kyseessä on usean toimijan yhteinen hanke, tuki voi perustellusti olla tätä suurempi.  
 
Hankkeiden rahoittamisessa ja hallinnoinnissa noudatetaan lakia alueiden kehittämisestä ja 
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä lakia alueiden kehittämisen ja 
rakennerahastohankkeiden rahoituksesta (8/2014).  
 
Suomi hakee Euroopan komissiolta mahdollisuutta alueiden matkailuelinkeinon elpymiseen tarkoitetun 
tuen lisäämiseksi Suomen tilapäiseen COVID-19 –puitetukiohjelmaan (komission päätös SA.56995). 
Puitetukiohjelman nojalla myönnettävän tuen enimmäismäärä on 800 000 euroa yritystä kohti. 
Puitetukiohjelman mukaisesti myönnettävä tuki ja de minimis -asetuksen mukainen tuki voidaan 
yhdistää toisiinsa, eli molempia tukia voidaan myöntää samalle yritykselle. 
 
Toteutusaika: 
 
Hankkeiden tulee päättyä 31.12.2021 mennessä.  
 
Maksatus ja raportointi: 
 
Hankkeen maksatus voidaan tehdä maksatushakemusta vastaan 1–2 kertaa hankkeen aikana. Lisäksi 
voidaan maksaa ennakko (enintään 30 %). Loppumaksatus tehdään loppuraportin hyväksymisen 
jälkeen.   
 
Hakuehdot ja arviointikriteerit: 
 
Edellytettävät hakuehdot 
 
Hakijan tulee hakemuksessaan kuvata, miten päävastuullista toteuttajaa koskevat seuraavat hakuehdot 
täyttyvät:  

• toimijan vakavaraisuus  

• toiminnan vakiintuneisuus ulkomaisen ja/tai kotimaisen matkailun edistämisessä  

• kehittämistoiminnan tulevaisuusorientoituneisuus  

• toiminnan pohjautuminen kansalliseen ja alueelliseen matkailustrategiaan (tai vastaavaan 
strategiaan, esimerkiksi alueelliseen elinkeinostrategiaan)  

• kestävyyden huomioiminen toiminnassa   

• hankkeen sitoutuminen vähintään 20 %:n omarahoitusosuuteen. 
 
Hakuehtojen toteutuminen on edellytyksenä hakemuksen arvioinnille.  
 
Arviointikriteerit 
 

• Hanke on yhteensopiva yhden tai useamman edellä mainitun hankehaun teeman kanssa. 

• Hanke on käynnistettävissä ja toteutettavissa nopealla aikataululla. 

• Hanke perustuu alueen matkailuelinkeinon todennettuun tarpeeseen. 

• Hanke vaikuttaa alueen matkailun kehittymismahdollisuuksiin merkittävästi ja kohdentuu useamman 
toimijan eduksi.  

• Hankkeen toimenpiteet täydentävät ja tuovat lisäarvoa olemassa oleviin valtakunnallisiin ja alueellisiin 
matkailun kehittämistoimiin.  
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• Hankkeiden tulosten tulee olla julkisia ja yleisesti käytettävissä. Hankkeen tulee esittää suunnitelma 
hankkeen viestinnästä ja tulosten levittämisestä muille rahoitettavaksi valituille hankkeille sekä 
kansallisille matkailun kehittämistä toteuttaville toimijoille.  

 
Arviointiryhmä, jossa on mukana arvioitsijat rahoittavista viranomaisista ja työ- ja elinkeinoministeriöstä, 
arvioi hankehakemukset. Mahdollisten täydennysten ja korjausten jälkeen rahoittava viranomainen 
myöntää valituille hankkeille rahoituksen oman rahoitusprosessinsa mukaisesti.  
 
Indikaattorit: 
 
1) Myötävaikutuksella säilyvät yritykset:   kpl 
2) Myötävaikutuksella säilyvät työpaikat:    kpl 
3) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset:    kpl 
4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat:  kpl 
5) Myötävaikutuksella käynnistyvät kehitysprosessit:  kpl 
 
Lisäksi raportoinnissa tulee kuvata, miten hanke on 1) edistänyt alueen matkailuelinkeinon elpymistä 
koronapandemian vaikutuksista, 2) vahvistanut matkailun koordinaatiota ja johtamista alueella sekä 3) 
edistänyt Suomen matkailustrategian toteuttamista.  
 
Hakemukset: 
 
Rahoitusta haetaan lomakkeella, joka julkaistaan 3.7.2020 Etelä-Savon maakuntaliiton sivulla: LINKKI 
ja Varsinais-Suomen liiton sivulla: LINKKI.  
 
Ruotsinkielinen hakuilmoitus ja hakulomake lisätään sivustoille mahdollisimman pian.  
 
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii 
Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden 
rahoittavana viranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto.  
 
Laajemmissa yhteishankkeissa rahoitusta haetaan hankkeen päätoteuttajan Yritys- ja 
yhteisötietojärjestämään (YTJ) ilmoittaman kotipaikan mukaan joko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta tai 
Etelä- ja Länsi-Suomen alueelta.  
 
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin kuuluvat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-
Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo. 
 
Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntiin kuuluvat Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-
Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.   
 
Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa 31.8.2020 klo 16.15 mennessä rahoittavana 
viranomaisena toimivaan liittoon joko paperisena tai sähköpostitse osoitteeseen  
 

Varsinais-Suomen liitto 
Kirjaamo 
PL 273 
20101 Turku  
tai 
kirjaamo@varsinais-suomi.fi  

 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
Kirjaamo 
Mikonkatu 5 
50100 Mikkeli 
tai 
kirjaamo@esavo.fi 

 
Lisätietoja: 
 
Etelä- ja Länsi-Suomi / Varsinais-Suomen liitto:  

3.-10.7 ja 3.-4.8.2020 aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi, 
puh. 040 5063715 
13.7.-17.7 ja 5.-7.8.2020 erikoisuunnittelija Esa Högblom, esa.hogblom@varsinais-

https://www.esavo.fi/hankerahoitus
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/hankkeet-ja-rahoitus/alueiden-matkailuelinkeinon-elpymistae-edistaevaet-kehittaemishankkeet
mailto:kirjaamo@varsinais-suomi.fi
mailto:kirjaamo@esavo.fi
mailto:tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi
mailto:esa.hogblom@varsinais-suomi.fi
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suomi.fi, puh. 040 776 0310 
20.-25.7.2020 elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, petteri.partanen@varsinais-suomi.fi, 
puh. 040 776 0630 
27.7.31.7 ja 5.-7.8.2020 saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, 
sami.heinonen@varsinais-suomi.fi, puh. 0400 41 3704  
10.8. lähtien kaikki em. asiantuntijat vastaavat kysymyksiin 

 
Itä- ja Pohjois-Suomi / Etelä-Savon maakuntaliitto: 
 

3.-10.7.2020 kehittämispäällikkö Heli Gynther, heli.gynther@esavo.fi, puh. 040 773 
7285 
13.-31.7.2020 hankehaku@esavo.fi (vastaukset kysymyksiin viikon sisällä)  
3.-31.8.2020 kehittämispäällikkö Heli Gynther, heli.gynther@esavo.fi, puh. 040 773 
7285 ja ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, pirjo.paananen@esavo.fi, puh. 040 542 6140 

 

mailto:esa.hogblom@varsinais-suomi.fi
mailto:petteri.partanen@varsinais-suomi.fi
mailto:sami.heinonen@varsinais-suomi.fi
mailto:heli.gynther@esavo.fi
mailto:hankehaku@esavo.fi
mailto:heli.gynther@esavo.fi
mailto:pirjo.paananen@esavo.fi

