
Hei taas matkailuväki 6.3.2020

Muutama ajankohtainen matkailujuttu.

1. Helsingin matkailuseminaari 2020
Tervetuloa mukaan vuoden tärkeimpään matkailutilaisuuteen!
Aika: 16.4.2020 klo 12-17:00
Paikka: Sokos Hotel Tripla, Pasila
Ohjelmassa on kolme teemaa: matkailun ajankohtaiset, matkailun kestävyys ja matkailun liikkumisen
tulevaisuus.
Paikalla mm.
- Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
- Pormestari Jan Vapaavuori, Helsingin kaupunki
- Executive Director, Paavo Virkkunen, Visit Finland
- Toimitusjohtaja Jarkko Härmälä, Sokotel
- Toimitusjohtaja Topi Manner, Finnair
- Toimitusjohtaja Rolf Jansson, VR
- Toimitusjohtaja Margus Schults, Tallink Silja
- Toimitusjohtaja Sampo Hietanen, Maas Global
- Jne.
Ilmoittaudu pian, paikkoja rajatusti:
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/tapahtumia/helsingin-matkailuseminaari/

2. Koronavirus
Helsingin kaupungin koronavirus -tiedottamista voi seurata täältä:
https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/ajankohtaista-tietoa-uudesta-koronaviruksesta
Suosittelen katsomaan myös mm.
- Business Finland: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/
- KKV: https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Uutiset/2020/27.2.2020-koronavirus-tietoa-matkustajien-
kuluttajansuojasta/
- Smal: http://www.smal.fi/fi/topmenu/Lehdistotiedotteet-ja-tilastot
- Skift: https://skift.com/coronavirus-and-travel/
- ForwardKeys: https://forwardkeys.com/flight-bookings-to-europe-dive-as-coronavirus-reaches-italy/

Helmikuun yöpymiset näyttäisivät menevän jo miinukselle. Viralliset lukemat tulevat noin kuukauden
viiveellä.
Seuraamme tilannetta. Minuun saa tarvittaessa olla yhteydessä asian tiimoilta.

3. Vessa-asiaa
Kesää vasten vessa-asiat ovat edenneet hienosti. Kirjoitin pienen jutun aiheesta tänne:
https://www.linkedin.com/pulse/matkailu-ja-vessat-2020-jukka-punam%25C3%25A4ki-
1e/?trackingId=LWlHrXWy3MXfCYSgDCRE1Q%3D%3D

4. Sustainable Travel Finland -koulutukset
Sustainable Travel Finland –koulutukset jatkuvat koko kevään.
Voit valita minkä tahansa alla olevista päivistä. Eli Helsinkiläinen yritys voi mennä vaikka Vantaalle.
Tavoite on, että kaikki matkailuyritykset käyvät tämän läpi koko Suomessa.
- 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

5. Airbnb ym
- Erittäin mielenkiintoinen ja tuore päätös EU:lta liittyen Airbnb –tyyppisen majoituksen tilastointiin:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_194
- Samaan aiheeseen liittyen EU:n linjaus siitä, onko Airbnb kiinteistövälittäjä vai tietoyhteiskunnan palvelu:
https://www.hs.fi/talous/art-2000006348889.html
- Täällä Helsingin kaupungin tuoreehko Airbnb –tyyppisen majoitustoiminnan ohjeistus:
https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/majoitustoiminta-asunnoissa.pdf
- Hallitusohjelmassa on luvattu, että jakamistaloutta tullaan jollain tavoin käsittelemään:
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/elinvoimainen-suomi

6. Carbon Neutral Tourism -hanke
Voin ilokseni todeta, että Turun kaupungin, Visit Tampereen, Forum Virium Helsingin ja Helsingin
kaupungin laatima matkailun tiedolla johtamiseen ja hiilijalanjäljen mittaamiseen ja sen vähentämiseen
tähtäävä hanke on saanut rahoituksen ja alkanut 1.3.2020. Helsinki on pääpartneri ja seuraavan noin
puolentoista vuoden aikana tulemme kehittämään matkailusektorin hiilijalanjäljen mittaamista
merkittävällä tavalla. Palaan asiaan, kunhan saamme hankkeen pyörähtämään kunnolla käyntiin.
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/carbon-neutral-tourism/

7. Muualta
- Visit Finland –uutiskirje:
https://5ccb804483c74fe78d4513ed7fd42538.marketingusercontent.com/m/view/Cs8euvZv36m6dSYu47A
UJZvGki7j8hujcMHl4BcyI0Ux
- Hyvä koonti 15.1.  järjestetyn ”digitaalisuudesta matkailussa” tilaisuuden
materiaaleista  https://mailchi.mp/8f7fc60901ae/digitaalisuus-matkailussa-tilaisuuden-
materiaalit?e=b1925e123e
- Ja tässä jälleen kerran erinomainen yhteenveto matkailun ajankohtaisista asioista by Rural Finland:
https://mailchi.mp/188164301a77/vaikuttavuusmateriaaleja-ja-ketn-syrjimtnt-matkailua-rural-finland-ii-
uutiskooste?e=b1925e123e

Terv. Jukka


