Infowebinaari 12.1.2022: Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehaku
Vastauksia webinaarissa esitettyihin kysymyksiin
Onko HAMA-alueista saatavilla tarkempaa karttaa?
−
−

Paikkatietoaineistona kaupunki-maaseutu-luokitus on vapaasti ladattavissa SYKEn Avoin tieto palvelussa.
Helppo tapa tarkistaa alue täältä: ArcGIS - Taajama-alueet ja kaupunki-maaseutuluokitus

Voiko hankkeissa kehittää tuotteita kotimaisten matkailijoiden lisäksi myös ulkomaisille matkailijoille?
Harvaan asutun maaseudun matkailuhankkeiden palveluiden kohderyhmänä voivat olla myös
ulkomaiset matkailijat.
Voiko digitalisoinnin tulkita koskemaan myös virtualisointia?
Jos virtualisoinnin tavoite on edistää HAMA-alueiden matkailua ja sille on esitetty perusteltu tarve, myös
virtuaalisuuteen liittyvät toimenpiteet voivat olla rahoituskelpoisia.
Kiinnostaako matkailijoita Suomen ruokatuotanto? Haluavatko he nähdä alkutuotannon vaiheita?
Ruokamatkailun on ennakoitu lisäävän suosiotaan, näin tapahtunee varmaan Suomessakin, jos tarjolla
on kiinnostavia kohteita ja ne osataan markkinoida hyvin. Kaikkien tuotteiden vastuullisuus ja alkuperä
kiinnostavat kuluttajia: koko ruokaketjun avaaminen myös matkailijalle lisää palvelun luotettavuutta ja
voi synnyttää myös uusia elämyksiä. Ruokamatkailustrategiaan on koottu siihen vaikuttavia trendejä, ja
tiedostavaan kulutukseen ja paikallisen ja autenttisuuden korostumiseen liittyy vahvasti myös
paikallinen ruuantuotanto ja tieto siitä, mistä ruoka tulee. Sen huomasi myös koronakesinä 2020–2021,
jolloin maatilamatkailukohteet ja suoramyyntiä harjoittavat maatilat olivat suosittuja vierailukohteita.
Voiko kunta tai kehitysyhtiö olla hankkeen hakijana?
Hakijoina voivat olla kaikki yksityisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset yhteisöt eli siis myös kunnat ja
kuntien kehitysyhtiöt.
Voiko tällä rahoituksella toteuttaa hankkeita/toimenpiteitä, joita ei voida toteuttaa jo olemassa olevalla
EU-rahoituksella? Mikä on tämän rahoituksen täydentävyys suhteessa muuhun rahoitukseen? Miten
yhteensovitus eri rahoitusinstrumenttien välillä tehdään?
Hakukierroksen tarkoitus olisi juuri löytää sellaisia HAMA-alueella rahoitettavia hankkeita, jotka
täydentävät muuta saatavilla olevaa rahoitusta tai mahdollistavat sellaista kehittämistä, joka tarjoaisi
mahdollisuuksia myös uusille avauksille ja alkaville toimijoille. Yhteensovitus tehdään Lapin ELYkeskuksessa, jolla on laajat verkostot koko ELY-kenttään sekä maakuntien liittoihin päällekkäisten
rahoitusten välttämiseksi. Hankevalinnassa hyödynnetään yhteensovituksessa paitsi verkoston
asiantuntemusta myös olemassa olevia hankerekistereitä.
Voiko hankkeissa olla mukana yrityksiä myös harvaan asutun alueen rajan ulkopuolelta, onko tarkkaa
rajausta tästä tehty?
Hyödynsaajien pitää olla ainakin pääosin HAMA-alueella. Jos hyödynsaajia on muillakin alueilla, tämä ei
välttämättä estä rahoitusta. Hankkeen tarpeen pitää lähteä harvaan asutun maaseudun
kehittämistarpeista ja vastata niihin - jos hankkeesta hyötyvät samalla muutkin tahot, se on hyvä asia.

Minkälainen omarahoitusosuus näissä HAMA-hankkeissa pitää vähintään olla?
HAMA-matkailuhankkeisiin liittyvän lainsäädännön valmistelu on vielä kesken. Tuen enimmäismäärä
ratkaistaan vasta lainsäädäntötyön aikana.
Voiko hankkeella tehdä infrastruktuuriparannuksia esim. vesireitteihin liittyen?
Hakukierros on suunnattu muun kuin infran rakentamiseen.
Kommentti: "Hankkeessa ei voida tukea yrityskohtaisia toimenpiteitä", tämä olisi hyvä kyllä määrittää
tarkemmin.
Yrityskohtainen tarkoittaa tässä vain yhtä yritystä hyödyttävää toimenpidettä. Haku ei myöskään
kohdistu yrityskohtaisiin investointeihin.
Useinhan on, että toimintaa ei kannata aloittaa ennen hakemuksen vastaanottoa, mutta onko tässä siis
nimenomaan "ennen päätöstä"?
Hakijan oikeusturvan kannalta hankkeen aloittaminen vasta päätöksen jälkeen on perusteltua. Tästä
asiasta tulee yksityiskohtaisemmat ohjeet lainsäädännön valmistuttua ELY:n seuraavassa infossa. Jos
toimintaa jo aloitetaan (= syntyy kustannuksia) ilman julkista tukea, on myös aiheellista kysyä, mihin
julkista tukea ylipäänsä tarvitaan.
Miten rahoitettavien hankkeiden tuotoksia ja tuloksia seurataan ja raportoidaan? Kiinnostavaa on tietää,
mitä hankkeet saivat aikaan, kun kaikki on saatu loppuraportoitua.
Hankkeista tehdään vähintään määrämuotoinen loppuraportti ja hankkeita esitellään myös kaikille
avoimessa webinaarissa, kun hankkeet ovat käynnistyneet. HAMA-hanketoiminnalle avataan oma sivu
Lapin ELY-keskuksen sivujen alle.
Onko hankehaku rajattu vain suomalaisille hakijoille?
Hakijan tulee olla yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen yhteisö, joka pystyy järjestämään
hankkeen kirjanpidon omalle tilikoodilleen. Hankkeen toiminta ja hakijan oma toiminta on pystyttävä
pitämään erossa. Jos kyseessä on yritys, yrityksen toimipaikan pitää olla Suomessa ja yrityksellä pitää
olla suomalainen Y-tunnus. Luonnollisille henkilöille tukea ei myönnetä eli kyseessä on oltava
yhteisömuotoinen hakija, jolla on suomalainen y-tunnus.

