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Dnro HML/1876/00.02.00/2017
Valtuustoaloite matkailuelinkeinon edistämiseksi - Pekka Arvio ym.
KV 11.9.2017 § 119
Valtuutettu Pekka Arvio jätti valtuustolle, siitä ennen kokousta puheenjohtajalle ilmoitettuaan, seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen, jonka olivat
hänen lisäkseen allekirjoittaneet valtuutetut Kaija-Leena Savijoki, Ville Lintula, Antti Ahonen, Sari Rautio, Helena Lehkonen, Kalle Virtanen, Anni
Puntila, Pekka Kääriäinen, Päivi Kankaanmäki, Seppo Kuvaja, Jenna Kankaanpää, Ville Honkasaari, Juha Tuomi, Mirka Soinikoski, Jukka Sorvari,
Antero Niemelä, Teppo Turja, Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Päivi Sieppi, Airi
Raitaranta, Veera Jussila, Vesa Mäkinen, Jani Koivusaari, Matti Mikkola,
Leena Suojala, Timo Kaunisto, Piia Olkinuora, Satu Aaltonen, Tiia Nurminen, Kirsi Suoranta, Anne Laatikainen, Timo Viitanen, Teija Arvidsson, Kylli
Kylliäinen ja Andrei Sergejeff:
”Suomi on maailman kolmanneksi paras matkailukohde,
https://www.lonelyplanet.com/best-in-travel/countries. Yhteiskunnan vakaus, turvallisuus ja puhtaus ovat Suomen valtteja. Kansainvälisten ja
etenkin aasialaisten matkailijoiden kiinnostus Suomea kohtaan on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana,
http://www.stat.fi/til/matk/index.html.
Matkailulla on yhä suurempi merkitys koko Suomen kansantaloudelle.
http://www.visitfinland.fi/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-taloudellisetvaikutukset/.
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Hämeenlinnassa ovat vähentyneet
lähes puoleen aikavälillä 2012 – 2016. Kotimaisten yöpyjien määrä sen sijaan on vuonna 2016 lähtenyt nousuun monen vuoden laskun jälkeen,
http://www.stat.fi/til/matk/index.html . Hotellien ympärivuotiset käyttöasteet
ovat kaupungissamme silti maan alhaisimpien joukossa.
Vuonna 2016 tehdyssä selvityksessä todettiin matkailun jo nykyisellään
olevan merkittävä paikallisten työllistäjä ja tulojen tuoja Hämeenlinnassa.
http://www.uta.fi/jkk/synergos/palvelututkimus/projektit/matkailutulo_hamee
nlinna.html.
Elinkeinon kasvumahdollisuudet sekä sen vaikutusten ymmärtäminen työpaikkoja, vientituloja ja tätä kautta elinvoimaa tuovana liiketoimintana on
jäänyt kaupungissamme liian vähälle huomiolle. Vaikka paikallisesti onkin
tehty hyvää työtä esimerkiksi kokous ja kongressimatkailun sekä tapahtumatuotantoon liittyvän matkailun edistämisessä, ei valtakunnan tason positiivinen kehitys näy täällä riittävästi.
Hämeenlinnalla on saavutettavuutensa ansiosta hyvät mahdollisuudet lisätä matkailun tuomaa tuloa etenkin kansainvälisiltä markkinoilta. Hämeenlinnan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja kilpailuun vastaaminen suhteessa verrokkikuntien ja muiden matkailualueiden toimenpiteisiin
vaatii kuitenkin panostamista myös kaupungin taholta.
Valtuustoaloitteena esitämme, että Hämeenlinnan kaupunki tekee selvityksen niistä edellytyksistä, tarvittavista panostuksista ja toimenpiteistä, joilla
matkailuelinkeino voidaan nostaa alueella uudeksi elinvoimaveturiksi ja
vientitulojen tuojaksi. Tässä yhteydessä tulee selvittää myös maakunnalli-
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set ja valtakunnalliset verkostot ja yhteistyötahot sekä mahdollisuudet hyödyntää niihin liittyviä voimavaroja.”
Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
- - - KH 2.10.2017 § 429
Valmistelija: hallintopäällikkö Niina Kuusela, p. 03 621 2007
Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuutettujen
aloitteet tulee lähettää valtuustosta kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen strategiayksikölle valmisteltavaksi yhdessä Linnan Kehitys Oy:n kanssa.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Muutoksenhaku: Liite 2.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Niina Kuusela, p. 03 621 2007.
Tiedoksi:
- Linnan Kehitys Oy
- HML/strategiayksikkö

