Maakuntahallitus

§ 162

13.11.2017

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osallistuminen maakunnallisen matkailumarkkinoinnin ja -myynnin
perusrahoitukseen 2018 - 2019
161/02.02.01.00/2017
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto käynnisti yhteistyössä kuntien kanssa vuoden 2017
tammikuussa ulkopuolisen selvityksen maakunnallisen matkailumarkkinoinnin,
-myynnin ja -kehittämisen organisoimiseksi mahdollisimman tuloksekkaalla ja
resursseja kokoavalla tavalla. Laajasti osallistavan valmisteluprosessin jälkeen
selvitys valmistui toukokuussa 2017. Selvityksen keskeinen johtopäätös on se, että
Pohjois-Karjala tarvitsee jatkossakin maakunnallisesti koordinoitua
matkailumarkkinointia ja -myyntiä. Pohjois-Karjalan matkailun kasvu ja
aluetaloudellinen vaikuttavuus on jäänyt jälkeen naapurimaakunnista ja erityisesti
Lapin vahvasta kehityksestä. Nyt tätä eroa lähdetään kuromaan aktiivisesti kiinni.
Tässä yhteydessä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n organisoitumista ja
toimintatapaa on uudistettava siten, että tavoitellaan aiempaa selkeämmin
matkailun kasvua erityisesti kansainvälisessä markkinassa.
Pohjois-Karjalan kunnat, Heinävesi ja maakuntaliitto ovat käyneet
taustakeskusteluja ja neuvotteluja matkailuasioista elokuun 2017 aikana ja
kokoontuivat 5.9.2017 Joensuussa linjaamaan yhteistä tahtotilaa matkailun
kehittämistä koskien. Kokouksessa todettiin, että Pohjois-Karjala hakee
markkinoinnin ja myynnin keinoin vahvaa kasvua jatkossakin yhtenäisenä
matkailualueena, ja että toiminta resursoidaan vuosina 2018-2019 yhteensä puolen
miljoonan euron vuosittaisella kuntarahoituksella. Kasvua haetaan Karelia Expert
Matkailupalvelu Oy:n toimintaa kehittämällä ja yhtiötä uudistaen.
Perusrahoituksen lisäksi Karelia Expert hakee EU-hanketta kansainvälisen
markkinoinnin resursointiin syyskuun 2017 EU-hankerahoitushaussa.
Kuntakentältä koottava perusrahoitus sisältää uuden EU-hankkeen
kuntarahoitusosuuden.
Lisäksi kunnat ja maakuntaliitto ovat yhdessä linjanneet, että Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto rahoittaa yhtiön toimintaa entisen suuruisella kuntayhtymän
panostuksella vielä vuonna 2018, mutta irtautuu perusrahoitusvastuusta
toiminnallisista ja valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen liittyvistä syistä
1.1.2019 lukien.
Kuntakokouksessa 5.9.2017 myös linjattiin, että Karelia Expertin omistuksellinen,
rakenteellinen ja toiminnallinen uudistaminen käynnistetään välittömästi siten, että
uudistaminen on toteutettu viimeistään kesäkuun loppuun 2018 mennessä.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton omistus Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:stä (252
osaketta), samoin kuin Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n omat osakkeet (70
osaketta) jaetaan kunnille samanaikaisesti rahoitusta vastaavalla osuudella. Koska
yhtiössä on jo vahvoja omistajia, täytyy omistajajärjestelyissä tasapainottaa kuntien
välistä omistusta siten, että se vastaa niiden rahoittamaa osuutta yhtiön
toiminnoista.
Muutosvalmistelua varten nimetään erillinen Karelia Expertin ja kuntien edustajista
koostuva työryhmä, jonka vetovastuu on Karelia Expertillä. Muutosjärjestelyjen
yhteydessä kuntien omistaja- ja tulosohjausta halutaan vahvistaa ja selkeyttää.
Uudistuksilla kuntakenttä haluaa ottaa aiempaa vahvempaa ja kattavampaa
vastuuta matkailun kasvun mahdollistamiseksi. Maakuntaliitto tukee omilla
ratkaisuillaan tätä tahtotilaa. Päätavoite on maakunnan matkailuyritysten kasvu ja
kansainvälistyminen.

Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja Heinävesi ovat jo hyväksyneet
kunnanhallituksissaan yhteiset linjaukset sekä vuosia 2018 - 2019 koskevat
rahoitusratkaisut.
Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus päättää
1 merkitä tiedoksi esityksen yhtiön toiminnasta 2018 - 2020, toimintakuvauksen
vuodesta 2018 eteenpäin, VisitKarelia Destination -hankekuvauksen ja
perusrahoituksen maksuosuudet 2018 - 2019
2 että maakuntaliitto noudattaa maakunnallisen matkailumarkkinoinnin
perusrahoitukseen osallistumisessaan maakuntavaltuuston toiminta- ja
taloussuunnitelma 2018-2020 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018
-asiakirjassa hyväksyttävää rahoitusosuutta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Aulikki Sihvonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 10.20.
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puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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