
Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 20.3.2019

1. Koronavirus
Tilanteen vakavuutta matkailualan osalta on vaikeaa liioitella.

· NewCo Helsinki neuvoo yrittäjiä koronatilanteessa. Suosittelen vahvasti tutustumaan tähän
sivustoon: https://newcohelsinki.fi/fi/uutiset/neuvonta-korona/

· Monet yritykset tarvitsevat nyt kipeästi tukea rahoitukseen. Suosittelen katsomaan:
https://tem.fi/koronavirus ja https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/

· Erityisesti kannustan matkailuyrityksiä hakemaan tätä rahoitusta:
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2020/business-finlandilta-uusi-
rahoitus-yrityksille-koronaviruksen-aiheuttamien-vaikeuksien-ratkaisemiseksi/

· Katso myös MyHelsinki.fi –sivuston yhteenveto: https://www.myhelsinki.fi/fi/koronavirus-covid-19-
tietoa-vierailijoille

· Käyttehän vastaamassa Visit Finlandin uuteen kyselyyn. Oikean tilannekuvan välittäminen on tässä
vaiheessa tärkeää. https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020-visit-finland/visit-
finlandin-kysely-koronaviruspandemian-vaikutukset-liiketoimintaan/

2. Helsinki on onnellisin pääkaupunki maailmassa
Suomi on kolmatta vuotta peräkkäin rankattu maailman onnellisimmaksi maaksi ja Helsinki onnellisimmaksi
pääkaupungiksi YK:n tutkimuksessa.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/helsinki/onnellisin-maa-paakaupunki

3. Matkailuseminaari
Matkailuseminaari on siirretty syksylle.

· Aika: 26.10.2020 klo 12-17:00
· Paikka: Sokos Hotel Tripla

Save the date!!

4. Sustainable Travel Finland -koulutukset
Sustainable Travel Finland –koulutukset on siirretty syksyyn.
Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/reg/STFohjelman_koulutus_1130

5. Muualta
· Visit Finlandin tuore uutiskirje:

https://5ccb804483c74fe78d4513ed7fd42538.marketingusercontent.com/m/view/ExvrH0C7z5qbj
hqx0cGxXMIDX5Cg1JwNxVPkOTjMitQx

· Helsinki Marketingin luvalla jaan myös Helsingin tekijät –verkoston viestin viime keskiviikolta. Viesti
alla.

Terveisin

Jukka Punamäki
Senior Advisor

+358-44-7131753
jukka.punamaki@hel.fi
www.hel.fi/matkailuelinkeino



Hei Helsingin tekijät –verkoston kumppanit,

Koronavirus on aiheuttanut merkittäviä muutoksia meidän kaikkien toimintaan. Tilanne on meillä ja
maailmalla, ja lähes kaikilla aloilla hyvin poikkeuksellinen. Helsinki Marketing toimii tässä
poikkeustilanteessa Helsingin kaupungin ja Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti parhaalla
mahdollisella tavalla.

Olemme Helsinki Marketingilla tällä hetkellä etätöissä ja tavoitettavissa meilitse, puhelimitse sekä
verkoston työtilassa, mikäli jokin asia askarruttaa tai voimme olla teille avuksi.

Tässä kootusti ajankohtaisia asioita:

Verkostotilaisuus ja Helsingin matkailuseminaari:
Kevään toinen verkostotilaisuus, joka piti suunnitellusti järjestää torstaina 16.4., peruutetaan kokonaan.
Seuraava verkostotilaisuus tullaan järjestämään syyskuun 15. päivä.
Helsingin matkailuseminaari puolestaan siirretään ja järjestetään maanantaina 26. päivä lokakuuta 2020.
Toivottavasti mahdollisimman moni jo tilaisuuteen ilmoittautunut pystyy osallistumaan syksyllä.

Matkailuneuvonta:
16.3. alkaen Helsingin matkailuneuvonnan asiakaspalvelupisteet ovat suljettu. Matkailuneuvonta palvelee
digitaalisissa kanavissa. Matkailuneuvonnan tavoittaa puhelimitse, tekstiviestillä tai WhatsAppilla
numerosta 040 186 5417. Numerossa palvellaan kello 10.00-16.00. Myös viestit MyHelsinki ja VisitHelsinki
Facebook-sivujen kautta tavoittavat matkailuneuvonnan. Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta avata
MyHelsinki.fi-sivuilla chat-palvelun.

MyHelsinki.fi
Nyt kun poikkeustilanne aiheuttaa muutoksia käyntikohteiden ja palveluiden aukioloajoissa ja
saatavuudessa, on syytä huomioida, että MyHelsinki.fi –sivuille ei tässä tilanteessa päivitetä väliaikaisia
tietoja. Tiedot kannattaa pitää ajan tasalla omilla nettisivuilla/facebookissa. Peruuntuneista ja siirretyistä
tapahtumista on hyvä ilmoittaa tapahtumalomakkeella tai osoitteeseen helsinki.marketing@hel.fi
MyHelsinki.fi-sivuilta löytyy kootusti tietoa koronaviruksen vaikutuksista:
https://www.myhelsinki.fi/fi/koronavirus-covid-19-tietoa-vierailijoille

PR ja matkanjärjestäjätyö
Kaikki kevään matkanjärjestäjä FAMit siirretään järjestettäviksi myöhemmin. Kansainvälisen median PR-
vierailut ja tilaisuudet siirretään myöhempään ajankohtaan.

Kv-tilaisuudet
Helsingin kaupungin ohjeistusten mukaisesti Helsinki Marketingin työntekijät eivät toistaiseksi matkusta ja
osallistu kansainvälisiin tilaisuuksiin.

Helsingin tekijät –verkoston työtila
Hyödynnetään vaikeassa tilanteessa verkoston uutta työtilaa ja sen tuomaa mahdollisuutta olla kontaktissa
muiden verkoston kumppaneiden kanssa ja jakaa tietoa verkoston kesken.

Business Finlandin rahoituspalvelut
Business Finland lanseeraa kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia
talousvaikutuksia. Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin.
Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille



sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on
vaikuttamassa.
Lisätietoa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Paljon tsemppiä jokaiselle ja pysytään terveinä!

Parhain terveisin,
Juha Riehunkangas
Partnership Manager
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juha.riehunkangas@hel.fi
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