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Punamäki Jukka

Lähettäjä: Punamäki Jukka
Lähetetty: keskiviikko 5. toukokuuta 2021 15:17
Vastaanottaja: Punamäki Jukka
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 5.5.2021

Hei matkailuväki

Jälleen ajankohtaista matkailurintamalta.

1. Minimatkailuseminaarin materiaalit
Seminaarin tallenne ja esitykset löytyvät täältä:
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/tapahtumia/menneet-tapahtumat/

2. Yritystuista
Kustannustuen kolmas kierros on auki. Onhan kaikki matkailuyritykset tästä tietoisia!
https://newcohelsinki.fi/fi/uutiset/uusi-hakukierros-on-kaynnistynyt-nain-haet-kustannustukea/
Kaikille muistutuksena että meillä NewCo Helsinki on olemassa yrityksiä varten. Kysykää apua tarvittaessa!
Kannattaa myös tutustua tähän yrityksille suunnattuun REACT –rahoitukseen:
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

3. Matkailijavirtojen seuranta kaupungissa
Matkailun turvallisuushankkeessa aletaan kerätä ja analysoida tietoa siitä, missä kaupungin kohteissa ja matkailun
keskeisillä nähtävyyksillä esiintyy ruuhkaa, sekä kuinka paljon ja mihin suuntaan ihmisiä liikkuu mittausalueilla eri
ajankohtina. Kaupunkitilaan asennettavien sensoreiden ja niiden keräämän bluetooth-datan pohjalta rakentuu myös
matkailijoille suunnattu heatmap-sivusto, josta kuluttaja voi nähdä reaaliajassa kunkin kohteen, nähtävyyden tai
palvelun ruuhkatilanteen. Helsingin alueella toimivien yritysten on mahdollista päästä näkyviin heatmap-sivustolle ja
alkaa hyödyntää Helsingin kaupungin sensoridataa omassa toiminnassaan, samalla laajentaen ja rikastaen
sensoriverkoston mahdollistamaa tiedonkeruuta.
Lisätietoja: https://www.hypercell.ai/helsinki

4. Carbon Neutral Tourism – hankkeen pilottityöpajat
Tervetuloa mukaan 6aika: Carbon Neutral Tourism – hankkeen ja Positiv Impactin kokeilun pilotointityöpajoihin.
Samanlaiset työpajat järjestetään tiistaina 11.5. klo. 13.00-14.30 ja perjantaina 14.5. klo. 13.00-14.30.
Pilotointityöpajaan osallistuvat yritykset pääsevät mukaan kehittämään Hiiliavainta, jonka avulla laaditaan
toimintasuunnitelma hiilijalanjäljen vähentämiseksi ja yrityksen ilmastotyön tueksi.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset https://forumvirium.fi/positive-impact-action-planner-pilotointityopajat-
toukokuussa/

5. Tiedolla johtamisen webinaari 20.5.2021
Todella kattava paketti matkailun tiedolla johtamisen kentältä. Tilaisuuden järjestää Itä-Suomen Yliopisto.
Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/0bf8c31f-effe-4430-9f38-
0c8e3fb0cd87?displayId=Fin2268849&questionsAnsweredByUrlParam=fbclid%3DIwAR0W5KkCEOYzhBithJ5KqUdou
pd-dxTVXvGkOBsj2tiXg6mriZ2ztAMYico

6. Risteilyjen tilanne
Tuorein päivitys täällä: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/2021-29-4-Cruise-Baltic-covid-19%20status.pdf

7. Visitory.io
Muistakaa hyödyntää Visitoryn tilastoja. Palvelu kehittyy jatkuvasti ja dashboardia voi hyödyntää kuka tahansa.
https://visitory.io/fi/helsinki/

Tsemppiä! Kesä lähestyy.
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Jukka

Jukka Punamäki
Senior Advisor

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

Lähettäjä: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Lähetetty: maanantai 12. huhtikuuta 2021 16:02
Vastaanottaja: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 12.4.2021

Hei matkailuväki

Jälleen muutama päivitys matkailuasioista.

1. Helsingin minimatkailuseminaari 29.4.2021
Tervetuloa mukaan Helsingin minimatkailuseminaariin. Tarjolla todellinen rautaisannos matkailun ajankohtaisia
asioita.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä:
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/tapahtumia/helsingin-minimatkailuseminaari/
Varsinainen matkailuseminaari järjestetään syksyllä kun saamme taas oikeasti kokoontua.

2. Travel DataHub ja Helsinki
Visit Finland on avannut yrityksille mahdollisuuden syöttää yritystietoja sekä aktiviteettejä kansalliseen Travel
DataHub tietovarantoon. Helsinki Marketing on sitoutunut hyödyntämään Travel DataHubiin syötettyjä
aktiviteettitietoja ja aktiviteettitietojen käyttö nykyisen prosessin mukaisesti tullaan päättämään ja tiedot tulevat
jatkossa suoraan Travel DataHubista Helsinki Marketingin kanaviin, kuten MyHelsinki.fi-sivustolle.
Lisätietoja: https://www.dropbox.com/sh/p3tri8wrd6pdiq7/AACa2cYYv7Chfog8Pm6cMq45a?dl=0

3. Matkailun turvallisuusseminaari 21.4.2021
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan kaupunkimatkailun turvallisuuden ajankohtaisista teemoista
keskiviikkona 21.4.2021 klo 9:00 alkaen. Aiheina mm. matkailun terveysturvallisuus, digiturvallisuus ja
poikkeustilanteiden hallinta. Matkailun turvallisuusseminaarin järjestävät Helsingin kaupunki, Business Tampere Oy
ja Turku Science Park Oy. Tapahtuma kokoaa yhteen matkailukentän turvallisuustoimijat mukaan lukien
sisäministeriö, Visit Finland, Tukes sekä muut kansalliset ja paikalliset toimijat.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä: https://turkubusinessregion.com/tapahtumat/matkailun-
turvallisuusseminaari-21-4-2021/

4. Matkailuyksikön perustaminen elinkeino-osastolle
Helsingin kaupunki on päättänyt panostaa matkailuun entistä enemmän ja sen seurauksena elinkeino-osastolle
perustetaan syksyllä matkailuyksikkö. Tarkempia suunnitelmia tehdään parhaillaan ja asiasta kerrotaan myöhemmin
lisää.
Lisätietoja: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-nostaa-kansainvalisessa-kilpailussa-parjaamisen-
keskioon

5. Kansainväliset risteilyt
Päivitetty risteilytilanne täältä: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/2021_cruise-baltic-covid-19-status.pdf

6. Helsinkiin taas iso kesäterassi
Viime kesänä suuren suosion saanut Senaatintorin terassikokeilu saa tulevana kesänä jatkoa, mutta uudessa
paikassa: Terassialuetta suunnitellaan nyt Kasarmitorille.
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Lisätietoja: https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsinki-saa-taas-kesaterassinsa-talla-kertaa-
kasarmitorille?publisherId=60590288&releaseId=69903280

7. Digitähti –hanke
Muistutuksena kaikille, että Digitähti hanke on edelleen käynnissä ja keväällä on vielä tarjolla runsaasti erittäin hyviä
digiaiheisia koulutuksia.
Lisätietoja: https://tieke.fi/hankkeet/digitahti/webinaarit-ja-tyopajat/

Terv. Jukka

Jukka Punamäki
Senior Advisor

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

Lähettäjä: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Lähetetty: maanantai 8. maaliskuuta 2021 10:57
Vastaanottaja: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 8.3.2021

Hei matkailuväki

Muutama ajankohtainen asia.

1. Finentry –palvelu
Finentry.fi-palvelun avulla Suomeen matkaa suunnitteleva saa ajankohtaiset pandemiatilanteeseen liittyvät
toimintaohjeet sekä tilannekohtaisen ohjauksen koronanäytteenottoon.
Finentry-palvelun kehitystä koordinoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Sosiaali- ja terveysministeriön
tuella.
Lisätietoja: https://www.finentry.fi/

2. Matkailu-, ravintola- ja taphtuma-alojen fact sheet
Keräsimme jälleen yhteen tärkeimmät matkailun, tapahtumien ja ravintoloiden luvut ja keskeiset
kehittämistoimenpiteet.
Lisätietoja: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/matkailu-ravintola-ja-tapahtuma-ala-helsingissa%E2%80%93fact-
sheet-5-3-2021.pdf

3. Tuleva risteilykesä
Kansainvälinen risteilymatkustus on iso osa Helsingin kesän matkailua. Tulevan kesän tilanne on tällä hetkellä hyvin
epävarma. Cruise Baltic päivittää tilannetta säännöllisesti.
Lisätietoja: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/cruise-baltic-covid-19%20status-2021.pdf

4. Hotellihankkeet Helsingissä
Päivitämme listaa Helsingin hotellihankkeista. Tuorein päivitys helmikuulta.
Lisätietoja: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/hotel-projects-in-helsinki-updated-11-2-2021.pdf

5. Digitähti –hanke
Matkailuyrityksille suunnatun Digitähti –hankkeen koulutukset jatkuvat keväällä. Tarjolla on erittäin hyviä
koulutuksia joiden avulla matkailuyritykset voivat laittaa omaa digitaalista kokonaisuuttaan kuntoon. Kevään
päivämäärät on julkaistu.
Lisätietoja: https://tieke.fi/hankkeet/digitahti/
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Kilpailuja:

6. Matkailun tuotekilpailu Helsingin seudulla
Uusi aika vaatii uudet tuotteet. Visit Finland on käynnistänyt tuotekilpailun yhteistyössä Helsingin kanssa. Kannustan
kaikkia helsinkiläisiä matkailuyrityksiä mukaan!
Lisätietoja: https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2021-visit-finland/innovative-urban-nature-travel-
product-contest-helsinki-region-2021

7. Ruokamatkailukilpailu
Helsinki mukana etsimässä innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä valtakunnallisessa ruokamatkailukilpailussa.
Kannustan kaikkia helsinkiläisiä matkailu- ja ravintolayrityksiä mukaan kilpailuun!
Lisätietoja: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-mukana-etsimassa-innovatiivisia-
ruokamatkailun-edellakavijoita-valtakunnallisessa-ruokamatkailukilpailussa

Tapahtumia:

8. Carbon Neutral Tourism –hankkeen Kestävän matkailun –webinaari
Kestävän matkailun webinaarissa kuulet mm. tulevasta matkailualan hiilijalanjälkilaskurista, Särkänniemen
monipuolisesta kestävyystyöstä, hankkeessa mukana olevien kokeiluyritysten puheenvuoroja matkailijan liikkumisen
mittaamisesta, hiilijalanjäljen visualisoinnista sekä hiiliavaimesta. Lisäksi kerromme hankkeen pilottihausta.
Aika: 23.3.2021, klo 9.00 – 11.30
Lisätietoja: https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/carbon-neutral-tourism/carbon-neutral-
tourism-tapahtumat/

9. Matkailuseminaari
Helsingin matkailuseminaari järjestetään syksyllä 2021.
Sitä ennen kuitenkin järjestämme virtuaalisen ”miniseminaarin”.
Aika: 29.4.2021 klo 12:30-15:00. Save the date!

10. Turvallisuusseminaari
Helsinki järjestää yhteistyössä Tampereen ja Turun kanssa matkailun turvallisuusseminaarin. Koko päivän
virtuaalitapahtumassa tarkastellaan matkailijan turvallisuutta kaupunkiympäristössä eri teemojen ja
turvallisuustoimijoiden puheenvuorojen kautta. Tapahtuman ilmoittautuminen käynnistyy myöhemmin!
Aika: 21.4.2021. Save the date!

11. Accelerate Helsinki
Accelerate Helsinki on sarja tapahtumia, joissa yritykset, kumppanit ja kaupunki kehittävät yhdessä Helsingistä
maailman toimivinta yritysympäristöä. Sarja koostuu kolmesta eri tapahtumasta.
Aika: 25.3, 26.3 ja 29.3.2021
Lisätietoja: https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/tietoa/kilpailukyky/accelerate-helsinki/

Jukka

Ps. Tutustukaa myös tähän maksuttomaan verkkokauppakoulutus –kokonaisuuteen:
https://www.linnan.fi/tapahtumat/opi-menestyvaksi-verkkokauppiaaksi-valmennussarja/

Lähettäjä: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Lähetetty: maanantai 18. tammikuuta 2021 13:50
Vastaanottaja: Punamäki Jukka <jukka.punamaki@hel.fi>
Aihe: Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 18.1.2021

Hei matkailuväki

Muutama ajankohtainen asia matkailurintamalta.
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1. Johku -verkkokauppa
Uudellamaalla ollaan siirtymässä aluetasolla laajasti Johku –verkkokaupan käyttöön. Tavoitteena on, että kunnat ja
alueorganisaatiot voivat kerätä matkailutuotteita yhteiseen verkkokauppaan ja markkinoida niitä omilla toimillaan.
Lisäksi Johku mahdollistaa yritysten välisen risiinmyynnin. Ja paljon muuta.
Kirjoitin aiheesta blogiini: https://www.linkedin.com/pulse/verkkokaupasta-jukka-punam%C3%A4ki/
Osana Digitähti –hanketta Helsinki ja kumppanit järjestävät laajan Johku –verkkokaupan koulutuskokonaisuuden,
joka on maksuton uusmaalaisille matkailun parissa toimiville yrityksille.
Ilmoittaudu heti mukaan täällä: https://tieke.fi/hankkeet/digitahti/

2. Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen
Helsinki on käynnistänyt matkailun turvallisuuden kehittämiseen liittyvän projektin. Projektipäälliköksi on valittu
Sanni Liimatta.
Lisätietoa täältä:
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/turvallisuus/Matkailun+turvallisuuden+alueellinen+johta
minen/

3. Kestävä matkailu
Sustainable Travel Finland –ohjelma on käynnistynyt hienosti ja useat yritykset ovat jo saaneet STF –merkin ja vielä
useampi on aloittanut matkan kohti merkkiä STF –ohjelmassa.
Hoitakaa asia oman yrityksen osalta kuntoon nyt kevättalvella, jotta kesällä Helsinki on Sustainable Travel Finland –
destinaatio. Tämä tulee olemaan Helsingin keskeinen erottautumistekijä, kun rajat aukeavat.
Keräsimme Helsingin kestävään matkailuun liittyvät asiat yhteen paikkaan:
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/kestava-matkailu/

4. Merellinen Helsinki
Merellisen Helsingin kehittäminen on edistynyt hienosti ja kokonaisuus on yhä tärkeämpi osa koko Helsingin
matkailun vetovoimaa. Helsinki Biennaali on tietenkin ensi kesän kohokohta.
Jotta merellisen ympäristön tuotteita voidaan myydä tehokkaasti, on verkkokauppa ja sen ympärille muodostuva
ekosysteemi tekemisen keskiössä.
Kirjoitin aiheesta tänne: https://www.linkedin.com/pulse/merellinen-ekosysteemi-rakentuu-johkun-
p%C3%A4%C3%A4lle-jukka-punam%C3%A4ki/

5. Tiedolla johtaminen
Matkailun tiedolla johtamisen kehittäminen on yksi tämän hetken tärkeimpiä asioita. Kilpailu tulee olemaan
poikkeuksellisen kovaa kun rajat aukeavat. Suomen ja Helsingin erittäin pienet resurssit pitää kohdentaa täsmälleen
oikein, jos haluamme pärjätä kilpailussa. Kirjoitin tästäkin blogiini: https://www.linkedin.com/pulse/matkailun-
tiedolla-johtaminen-jukka-punam%25C3%25A4ki/

6. South Coast Bikepacking Trail –hanke
Helsinki on mukana South Coast Bikepacking trail –hankkeessa, jossa luodaan pyöräilyreitti eteläiseen Suomeen ja
samalla kehitetään myyntikanavia (jotka rakentuu todennäköisesti Johkun päälle). Hanke vastaa osaltaan
voimakkaasti kasvavaan luonto- ja hyvinvointimatkailutrendiin sekä kasvavaan tarpeeseen kuntarajat ylittävään
matkailuyhteistyöhön. Lisätietoja hankkeesta täällä: https://xn--pyrilyvuosi-n8a6u.fi/south-coast-bikepacking-trail/

Terv. Jukka

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
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jukka.punamaki@hel.fi
www.hel.fi/matkailuelinkeino


