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Punamäki Jukka

Lähettäjä: Punamäki Jukka
Lähetetty: torstai 9. tammikuuta 2020 14:48
Vastaanottaja: Punamäki Jukka
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 9.1.2019

Hei taas matkailuväki

Hyvää alkanutta vuotta!

1. Kestävän matkailun seminaari 6.2.2020
Visit Finland ja Helsingin kaupunki järjestävät yhdessä kestävän matkailun aamupäivän. Tilaisuudessa kuullaan
Sustainable Travel Finland-ohjelmasta ja Think Sustainably-palvelusta, mitä ne pitävät sisällään ja miten niihin
pääsee mukaan. Lisäksi STF-ohjelmaan hyväksyttävät sertifikaatit esittäytyvät. Puheenvuorojen jälkeen teillä on
tilaisuus keskustella sertifikaattien edustajien kanssa.
Mukana seuraavat sertifikaatit: ECEAT Suomi, Ekokompassi, Ecolabel, WWF, GEO Golf, ISO, Green Key, Hi-
Quality&Sustainability.
Tämä on erinomainen tilaisuus päästä jyvälle siitä, miten kaikki eri ohjelmat, palvelut ja sertifioinnit tarkoittavat.
Aika: 6.2.2020 klo 9-12:00
Paikka: Meeting Park Kamppi, Salomonkatu 5 C, (Sokos Hotel Presidentin talo)
Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/reg/Kestavan_matkailun_seminaari_5266

2. Sustainable Travel Finland -koulutukset
Ilmoittautuminen on nyt auki Sustainable Travel Finland –koulutuksiin.
Voit valita minkä tahansa alla olevista päivistä. Eli Helsinkiläinen yritys voi mennä vaikka Vantaalle.
Tavoite on, että kaikki matkailuyritykset käyvät tämän läpi koko Suomessa.
30.1.2020 Hämeenlinna
12.2.2020 Helsinki
2.3.2020 Lohja
17.3.2020 Hyvinkää
24.3.2020 Järvenpää
15.4.2020 Espoo
7.5.2020 Vantaa
20.5.2020 Porvoo
Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/reg/STFohjelman_koulutus_1130

3. Tapahtumien tiekartta
Helsingin kaupungin tapahtumien tiekartta on valmistunut syksyllä.
Löydät sen täältä: https://www.hel.fi/static/kanslia/tapahtumallisuus/tapahtumien_tiekartta.pdf

4. Sekalaisia tiedotuskanavia ja työkaluja jotka on hyvä tietää
Päivitän sosiaalisen median tilejäni melko säännöllisesti ajankohtaisella matkailuasialla. Kaikissa kolmessa on sama
sisältö, joten valitse itsellesi sopiva:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jukkapunamaki/
Twitter: https://twitter.com/jpunamak
Facebook https://www.facebook.com/groups/2106051479684406/
Kannattaa myös seurata Pekka Mustosen Twitteriä. Pekka vastaa matkailutilastoista ja jakaa säännöllisesti
mielenkiintoisia tilastoja: https://twitter.com/pekkamustonen.

Kerään mahdollisimman laajasti matkailumateriaalia tänne: www.hel.fi/matkailuelinkeino
Lisäksi muistakaa Helsinki Marketingin kanavat:
Uutiskirje: http://www.myhelsinki.fi/newsletter
Materiaalipankki: http://materialbank.myhelsinki.fi/
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Nettisivut: www.myhelsinki.fi

5. Marraskuun yöpymiset
Ei liene kenellekään enää yllätys, että myös marraskuussa tehtiin kaikkien aikojen ennätys yöpymisissä.
https://visitory.io/fi/helsinki/

6. Helsingin matkailuseminaari – Save the Date!
Helsingin matkailuseminaari 2020 järjestetään 16.4.2020 klo 12-17:00.
Paikkana toimii Sokos Hotel Tripla.
Tapahtuma on kaikille avoin ja toivomme, että helsinkiläisten lisäksi paikalle saapuisi suurin joukoin matkailuväkeä
myös muualta Suomesta!
Laita päivä jo kalenteriin. Tämä on vuoden isoin tapahtuma!

7. Uutiskirjeitä
Rural Finland: https://mailchi.mp/36608bc4a0a2/uusia-tiivistelmi-sek-pivitetty-strategiatykalua-ja-digitiekarttaa-
rural-finland-ii-uutiskooste?e=b1925e123e

Ensi viikolla onkin sitten matkamessut. Laittakaa viestiä jos haluatte käydä vaikka kahvilla.

Terv.
Jukka Punamäki
Senior Advisor

City of Helsinki
City Executive Office
Economic Development
Enterprise Services
Unioninkatu 28 A
P.O.Box 20, FI-00099 City of Helsinki
+358-44-7131753
jukka.punamaki@hel.fi
www.hel.fi/matkailuelinkeino

Lähettäjä: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Lähetetty: tiistai 17. joulukuuta 2019 15:07
Vastaanottaja: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 17.12.2019

Hei matkailuväki

Muutama tiedotusasia.

1. Jälleen uusi ennätys yöpymisissä
Lokakuussa tehtiin jälleen uusi ennätys rekisteröidyissä yöpymissä.
Visiittori palvelu on uudistunut. Suosittelen, että käytte tutustumassa. Tätä kannattaa kaikkien matkailualan
toimijoiden hyödyntää!
https://visitory.io/fi/helsinki/

2. Suomen matkailustrategia
Jos ei ole vielä tullut teidän tietoonne, niin TEM on julkaissut uuden matkailustrategian:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161906/TEM_2019_60.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Makoisaduuni
Makoisaduuni on Helsingin kaupungin, Uudenmaan TE-toimiston ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteinen hanke.
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Hankkeessa pyritään vastaamaan mara-alan työvoimapulaan. Käykää tutustumassa sivustoon – se on niin
työnantajalle kuin työntekijälle suunnattu.
https://makoisaduuni.com/

4. Iso-Roban ”salahotelli”
Helsingin hallinto-oikeuden päätös liitteenä.
Tässä Hesarin juttu aiheesta: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006345704.html
Päätöksestä voi vielä valittaa, eli se ei ole lainvoimainen.

5. Kestävän matkailun ohjelma
Kestävän matkailun ohjelman tekeminen leviää kuin pullataikina. Tämä oli toki odotettavissa.
Käsittelyssä on yritysten kestävyys, mittaaminen, jakamistalous, risteilyliikenne, työvoimahaasteet, linja-
autoliikenne, hotelli-investoinnit, yliopistoyhteistyö, ym.
Työ kuitenkin etenee kivasti ja palaamme joulun jälkeen asiaan. Kannustan edelleen olemaan minuun yhteydessä
mikäli asiasta syntyy ajatuksia.
Aiheeseen liittyviä esityksiä voi jättää myös tänne:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5388544&sid=ZJTCrS5FZM

6. Sustainable Travel Finland
Visit Finland, Uudenmaan liitto sekä kunnat järjestävät Etelä-Suomessa sarjan Sustainable Travel Finland
koulutuksia.
Ilmoittautuminen aukeaa vähän myöhemmin, mutta tässä jo päivät tiedoksi. Merkatkaa jo sopiva päivä kalenteriin.
Eli matkailuyritys voi valita minkä tahansa näistä päivistä.
Tavoite on, että kaikki matkailuyritykset käyvät tämän läpi.
30.1.2020 Hämeenlinna
12.2.2020 Helsinki
2.3.2020 Lohja
17.3.2020 Hyvinkää
24.3.2020 Järvenpää
15.4.2020 Espoo
7.5.2020 Vantaa
20.5.2020 Porvoo
Lisätietoa Sustainable Travel Finland ohjelmasta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/

7. Hotellihankkeet päivitetty listaus
13.12.2019 päivätty listaus täällä: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/hotel-projects-in-helsinki-13-12-2019.pdf
Tänään Hesarissa juttu uudesta hotellista: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006345847.html

8. Matkailun tiekartan tilannekatsaus
Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa 11.11.2019 pidettiin matkailun tiekartan
tilannekatsaus.
Tilannekatsaus täällä: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/helsingin_matkailun_tiekartan_tilannekatsaus.pdf
Itse tiekartta täällä: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/matkailun-tiekartta.pdf

9. Visit Finland kysely
Visit Finland pyytää, että matkailuyritykset kävisivät vastaamassa kyselyyn:
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/visit-finland/vastaa-visit-finlandin-kyselyyn-ja-auta-
parantamaan-palvelujamme/

10. Uutiskirjeitä
TEM uutiskirje: https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/794/13191/6abfc88c633e2e40421c66b7715128d3
Rural Finland: https://mailchi.mp/9aadb144c248/matkailun-ajankohtaispivien-kiertue-tulossa-talven-ja-kevn-2020-
aikana?e=b1925e123e
European Capital of Smart Tourism: https://archive.newsletter2go.com/?n2g=3kep4y0z-jwmqdu9y-ck9
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Hyvää joulua!

Terv.
Jukka Punamäki
Senior Advisor

City of Helsinki
City Executive Office
Economic Development
Enterprise Services
Unioninkatu 28 A
P.O.Box 20, FI-00099 City of Helsinki
+358-44-7131753
jukka.punamaki@hel.fi
www.hel.fi/matkailuelinkeino

Lähettäjä: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Lähetetty: tiistai 5. marraskuuta 2019 12:56
Vastaanottaja: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 5.11.2019

Hei

Jälleen muutama ajankohtainen asia.

1. Matkailu Helsingissä voimakkaassa kasvussa
Helsingissä on nyt tehty 12 kuukautta peräkkäin uusi kuukausikohtainen ennätys rekisteröidyissä yöpymissä.
Tilastoja voi seurata Visiittorin sivuilta: https://visiittori.fi/helsinki
Täällä Pekka Mustosen yhteenvetoa syyskuun luvuista: https://infogram.com/pekka_september_2019-
1hdw2jzl0gmj4l0?live
Myös kansainvälinen risteilyliikenne uusiin ennätyslukuihin: https://www.portofhelsinki.fi/helsingin-
satama/ajankohtaista/uutiset/helsingin-kansainvaliset-risteilykaynnit-uusiin

2. Hotellihankkeet
Liittyen edelliseen kohtaan, myös hotelli-investorit ovat huomanneet matkailun kasvun.
Helsinkiin on tulossa tai suunnitteilla noin 30 uutta hotellia. Elinkeino-osastolla ylläpidetään listaa julkisista
hotellihankkeista.
1.11 päivitetty julkinen lista Helsingin hotellihankkeista: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/hotel-projects-in-
helsinki.pdf

3. Helsingin tapahtumaseminaari
Kutsu Helsingin tapahtumaseminaariin 13.11.2019 täällä: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/kutsu-
tapahtumaseminaari.pdf
Ilmoittautuminen 6.11.2019 mennessä: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/8efikyhpbd

4. Kestävä matkailu
Kestävän matkailu ohjelmaa valmistellaan elinkeino-osastolla. Valmista pitäisi olla vuoden loppuun mennessä.
Käsittelyssä on mm. risteilyliikenne, jakamistalous, hotelli-investoinnit, yritysten sitouttaminen, jne.
Aiheeseen liittyvät yhteydenotot allekirjoittaneelle.

Helsinki on sitoutunut kahteen eri UNWTO:n julistukseen tänä vuonna:
- Lisbon Declaration on Cities for all: building cities for citizens and visitors (5.4.2019)
https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/lisbon-declaration-unwto-mayorsforum.pdf
- Nur-Sultan Declaration on ‘Smart Cities, Smart Destinations (10.10.2019)
https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/nursultan-declaration-unwto-urban.pdf
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5. Uutiskirjeitä
TEM matkailun uutiskirje:
https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/752/13191/740112e8075b72074ad1700a513171db
Rural Finland uutiskirje: https://mailchi.mp/b8a1f3492778/vastuullisuusvinkkej-ja-tykaluja-matkailuyrittjlle-rural-
finland-ii-yrittjkirje-22019?e=b1925e123e

Terv.
Jukka Punamäki
Senior Advisor

City of Helsinki
City Executive Office
Economic Development
Enterprise Services
Unioninkatu 28 A
P.O.Box 20, FI-00099 City of Helsinki
+358-44-7131753
jukka.punamaki@hel.fi
www.hel.fi/matkailuelinkeino

Lähettäjä: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Lähetetty: torstai 12. syyskuuta 2019 16:28
Vastaanottaja: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 12.9.2019

Hei

Tässä muutama ajankohtainen aihe matkailusta.

1. Helsingin kestävä matkailu
Tällä hetkellä tapahtuu lukuisia asioita kestävän matkailun saralla. Hyvä niin. Tämä aiheuttaa kuitenkin pientä
hämmennystä siitä, mikä on mitäkin. Tässä pieni kertaus tärkeimmistä asioista.

- Helsingin kaupunki tekee kestävän matkailun ohjelman tämän syksyn aikana. Ohjelmassa käsitellään useita
kestävän matkailun ulottuvuuksia. Keskustelussa on mm. matkailun hiilidioksidipäästöt, overtourism, jakamistalous,
kohdemarkkinat, kestävyyden mittaaminen, jne. Erittäin tärkeä ulottuvuus on myös se, miten helsinkiläiset yritykset
voivat edistää kestävyyttä parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelmaan liittyen toivon, että jos teillä on jotain ajatuksia
siitä, mihin suuntaan Helsingin kestävää matkailua pitäisi suunnata tai miten kaupunki voisi tukea yrityksiä tällä
saralla, niin laittakaa minulle viestiä.
Tiedotamme aiheesta lisää myöhemmin syksyllä.

- Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelma. Kyseinen ohjelma on suunnattu matkailuyrityksille. Se sisältää
päivän mittaisen koulutuksen sekä tärkeimpänä sähköisen työkalun, jonka avulla yritys voi kehittää omaa
kestävyyttään. Kun yritys täyttää tietyt kriteerit, saa se Sustainable Travel Finland -merkin. Tämä ohjelma kattaa siis
koko Suomen ja on kaikkien yhteinen ponnistus viedä Suomen matkailu kokonaan uudelle kestävyyden tasolle.
Tämä prosessi koskee jokaista suomalaista matkailuyritystä! https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
Ilmoittaudu mukaan Uudenmaan koulutuksiin täältä:
https://www.lyyti.fi/reg/Sustainable_Travel_Finland__koulutus_5286
Tätä kutsua saa myös mielellään levittää omille sidosryhmille.

- Helsinki Marketingin Think Sustainably –palvelu. Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa asiakkaita valitsemaan
kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä osana MyHelsinki.fi verkkosivua. Palvelu on rakennettu kestävyyden
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kriteerien päälle. Kun yritys täyttää tietyt kriteerit, saa se näkyvyyden Think Sustainably –palvelussa. Lisätietoa:
https://www.myhelsinki.fi/fi/valitse-vastuullisemmin/valitse-vastuullisemmin-eli-hyvää-elämää-helsingissä

Nämä kolme muodostavat luontevan kokonaisuuden. Kestävän matkailun ohjelma rakentaa tiekartan matkailun
kestävälle kehittämiselle tuleville vuosille koko Helsingin kaupungille. Think Sustainbly –palvelu tuo yritysten hyvät
kestävyyden teot näkyville ja toimii myös porkkanana yrityksille kehittää omaa toimintaa. Sustainable Travel Finland
-ohjelma on työkalu, jonka avulla oman yrityksen toimintaa voi kehittää ja samalla ansaita Sustainable Travel Finland
-merkin, jota myös Visit Finland tulee promoamaan jatkossa voimakkaasti.

2. Hungry for Finland teemapäivä 19.9.2019
Hungry for Finland –tilaisuuden ilmoittautuminen päättyy huomenna perjantaina. Mukana jo lähes 200 toimijaa!
Ilmoittaudu: http://www.hungryforfinland.fi/hungry-finland-ruokamatkailun-tuotteistamisen-
teemap%C3%A4iv%C3%A4

3. Heinäkuussa jälleen huikeita kasvulukuja
Yöpymiset kasvoivat heinäkuussa 16 prosenttia ja kotimaa peräti 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
https://visiittori.fi/helsinki

Terveisin
Jukka Punamäki
Senior Advisor

City of Helsinki
Economic Development
Enterprise Services
+358-44-7131753

Lähettäjä: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Lähetetty: torstai 22. elokuuta 2019 15:22
Vastaanottaja: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 22.8.2019

Hei

Tässä muutama ajankohtainen aihe matkailusta.

1. Sustainable Travel Finland – uusia koulutuksia
Helsinki on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –kehityspolulla.
Tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä yli 50% Helsingin matkailuyrityksistä omaisi Sustainable Travel
Finland merkin.
Tämä koskee siis käytännössä kaikkia helsinkiläisiä matkailuyrityksiä!
Kun tavoite on saavutettu ja kaupunki on tehnyt oman osansa, voi Helsingistä tulla Sustainable Travel Finland
Destination.
Syksylle on nyt 6 uutta koulutusta, joista voi valita itselleen sopivan ajankohdan.
Olisi erittäin toivottavaa, että kaikki helsinkiläiset matkailuyritykset käyvät koulutuksen ja sitä kautta saavuttavat
Sustainable Travel Finland merkin.
Ilmoittaudu mukaan täältä: https://www.lyyti.fi/reg/Sustainable_Travel_Finland__koulutus_5286
Kerron mielelläni lisää jos tästä herää kysymyksiä.

2. Hungry for Finland teemapäivä 19.9.2019
Tervetuloa mukaan Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamisen teemapäivään.
Päivän aikana palkitaan Hungry for Finland - 2019 Ruokamatkailukilpailun voittajat sekä käsitellään Helsingin
ruokamatkailua yhteisessä workshopissa.
Mukana mm. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, Executive Vice President Paavo Virkkunen Visit Finlandilta,
Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen sekä toimitusjohtaja Laura Aalto Helsinki Marketingista.
Aika: Torstai 19.9.2019, klo 9.00 – 16.30
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Paikka: Helsingin kaupungintalon juhlasali, Pohjoisesplanadi 11-13
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://www.hungryforfinland.fi/hungry-finland-ruokamatkailun-tuotteistamisen-
teemapäivä

3. DTTT Global 2019
Digital Tourism Think Thank järjestää vuosittaisen seminaarinsa jälleen Suomessa. Tällä kertaa yhteistyössä Helsingin
ja Espoon kanssa.
www.thinkdigital.travel/dttt-global/

4. Helsingin matkailu edelleen kovassa kasvussa
Heinäkuun yöpymistilastot eivät ole vielä tulleet, mutta kesäkuussa Helsingin yöpymiset kasvoivat peräti 12,7
prosenttia. Koko vuoden kasvu kesäkuuhun asti on 6,1 prosenttia.
Täältä lisätietoa: https://visiittori.fi/helsinki

Terv. Jukka

Jukka Punamäki
Senior Advisor

City of Helsinki
Economic Development
Enterprise Services
+358-44-7131753

Lähettäjä: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Lähetetty: torstai 23. toukokuuta 2019 8:50
Vastaanottaja: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 23.5.2019

Hei

Tässä muutama ajankohtainen matkailuasia.

1. Sustainable Travel Finland
Kannustan kaikkia matkailuyrityksiä ilmoittautumaan mukaan Sustainable Travel Finland –koulutuksiin.
Tämä on koskee kaikkia helsinkiläisiä matkailuyrityksiä!
Lisätietoja asiasta täältä: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/sustainable-travel-finland-koulutusesite.pdf
Ilmoittaudu tänne: https://www.lyyti.fi/reg/Sustainable_Finland_markki_yrityksille_5395

2. TEM matkailustrategia
TEM:in matkailustrategian päivitys on kommenttikierroksella 31.5.2019 asti.
Nyt on aika vaikuttaa Suomen matkailun kehittämisen linjauksiin. Laittakaa kommentteja TEM:iin!!
https://tem.fi/tiekartan-paivitys

3. Vessa-asiaa
City-wc verkoston kehittäminen on yksi tärkeä osa matkailuinfran kehittämistä.
- Sibeliuspuistoon on valmistunut uusi vessa keväällä 2019
- Seurakunta on sijoittamassa Sammonpuistikkoon väliaikaisen wc:n vuonna 2019. Kaupungilla on valmius korvata se
city-wc:llä vuonna 2020/21 tarpeen mukaan.
- Kesäkuun alusta Sofinkadun vessa on maksuton – tämä toivon mukaan helpottaa hitusen Senaatintorin ja
Kauppatorin vessaongelmaa.
- Tove Janssonin puistoon Katajanokalle on tulossa uusi city-wc  vuonna 2019.
Vessojen osalta tilanne ei ole vielä tyydyttävällä tasolla, joten kehittämistä jatketaan.

4. Merellinen Helsinki
Helsingin kaupungin merellinen strategia ja toimintaohjelma on hyväksytty keväällä kaupunginhallituksessa.
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Paljon positiivista kehitystä on tapahtumassa. Esimerkiksi Vallisaari saa kunnallistekniikan ja vesiliikenteen aikataulut
löytyvät HSL:n Reittioppaasta.
Lisätietoja: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-merellisen-vetovoiman-kehittaminen-sai-
suuntaviivat-vuoteen-2030

Jukka

Jukka Punamäki
Senior Advisor

City of Helsinki
Economic Development
Enterprise Services
+358-44-7131753

Lähettäjä: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Lähetetty: perjantai 3. toukokuuta 2019 13:56
Vastaanottaja: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 3.5.2019

Hei

Tässä muutama ajankohtainen asia Helsingin matkailun kehittämisestä.

1. Sustainable Finland ja Helsinki
Helsinki on päässyt mukaan Visit Finlandin ”Sustainable Finland” pilottiin yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa.
Tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä yli 50% Helsingin matkailuyrityksistä omaisi Sustainable
Finland merkin.
Tämä koskee siis käytännössä kaikkia helsinkiläisiä matkailuyrityksiä!
Kun tavoite on saavutettu ja kaupunki on tehnyt oman osansa, voi Helsingistä tulla Sustainable Finland Destination.

Osana tätä kokonaisuutta järjestetään kesällä ja ensi syksynä sarja koulutuksia, joihin kaikkien matkailuyritysten
tulisi osallistua kertaalleen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen linkistä.
https://www.lyyti.fi/reg/Sustainable_Finland_markki_yrityksille_5395

Tehdään yhdessä Helsingistä ja Suomesta maailman johtava kestävän matkailun kohde!

2. Matkailuseminaarin materiaalit
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tässä viimein Helsingin matkailuseminaarin videot ja materiaalit.
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/tapahtumia/matkailuseminaari/

3. Hotel Investment Guide
Helsinki Business Hub on julkaissut ensimmäisen Helsinki Hotel Investment Guiden:
https://www.helsinkibusinesshub.fi/helsinki-hotel-investment-guide-2019/

4. MyHelsinki Open API
MyHelsingin sisällöt ovat saatavilla avoimen rajapinnan kautta.
http://open-api.myhelsinki.fi/
Olemme järjestämässä matkailun eri sovelluskehittäjille tapaamista 10.6.2019 liittyen kaupungin avoimiin
rajapintoihin.
Mikäli olet kiinnostunut aiheesta, niin ole yhteydessä allekirjoittaneeseen.

5. Helsingin matkailuelinkeino –sivusto
Olemme vähitellen lähteneet keräämään matkailuelinkeinolle oleellista materiaalia omalle sivustolleen.
Teemme jossain vaiheessa vähän isomman uudistuksen, mutta kannattaa käydä välillä vilkuilemassa sisältöjä.
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Ystävällisin terveisin
Jukka Punamäki
Senior Advisor

City of Helsinki
City Executive Office
Economic Development
Enterprise Services
Unioninkatu 28 A
P.O.Box 20, FI-00099 City of Helsinki
+358-44-7131753
jukka.punamaki@hel.fi
www.hel.fi/matkailuelinkeino


