
PIKKU-FINLANDIA

UUSI FANTASTISTEN ELÄMYSTEN TAPAHTUMAKESKUS



Finlandia-talon asiakkaiden välitön rahankäyttö 

Helsingissä on vuosittain n. 47 miljoonaa euroa. 

Asiakas jättää yhden euron kongressi- ja 

tapahtumataloon ja viisi euroa kaupunkiin. 

Helsingin tapahtuma-asiakkaat täyttävät hotellit, 

taksit, liikennevälineet, ravintolat, käyttävät 

kulttuuripalveluja ja tekevät ostoksia. 

Tapahtumien yhteiskunnalliset vaikutukset kuten

tieteen ja tutkimuksen kehitys, merkitys oppimiseen, 

osaamisen vienti ja yleensä vaikutus henkiseen 

kestävyyteen on nähty kriisin aikana.

• Tapahtuma-ala suljettiin 413 päivää sitten. 

Hotellit ovat tyhjiä.

• Milloin ja millä ehdoin tapahtumia saa järjestää 

ja mikä on vaikuttavaa ja oikea-aikaista 

pandemian torjunnan kannalta?

Taianomaisia hetkiä ihan jokaiselle.



• Kongressikaupunkina Helsinki on Suomen 

ylivoimainen ykkönen ja myös Pohjoismaiden 

suosituin maailmanlaajuisessa tilastossa. 

• Helsingin kaupunkistrategiaan perustuvassa 

Matkailun tiekartassa linjataan 

panostuksesta Helsingin asemaan

kansainvälisenä kongressi- ja 

yrityskokouskaupunkina. 

• Kaupungin pitkäaikaisena tavoitteena on ollut 

satsata massamatkailun sijaan kestävään ja 

vastuulliseen työperäiseen matkailuun 

• Kokous-, messu- ja kongressitarjonnalla on 

merkittävä avainrooli. 

ENNEN JA JÄLKEEN PANDEMIAN



Kokoontumisrajoitusten aikana on alettu 

arvostamaan tapahtumia ja yrityskohtaamisia, 

joita aiemmin pidettiin itsestään selvänä. 

Virtuaaliset kohtaamiset jäävät rinnalle ja jalostuvat 

ajan myötä. Virtuaalinen Helsinki ja Finlandia-talo 

ovat tästä hyvä esimerkki. Leffakuvauksia, 

striimauksia, rokotuksia, pääsykokeita. Ala on 

osoittanut joustavuutensa ja kykynsä reagointiin.

Tapahtumista ja livekohtaamisista on tullut uusi 

luksus ja niiden merkitys tulee nousemaan kriisin 

jälkeen.

Ihmisten tarve aitoon kohtaamiseen= 

vuorovaikutukseen ja tapahtuman tuomaan 

lisäarvoon paikan päällä ei ole kadonnut mihinkään. 

Tieteellisiä kongresseja, yritys- ja yhteisöllisiä 

tapahtumia ja kulttuuritapahtumia tullaan 

järjestämään livenä jatkossakin 



Koronakriisi tulee 

johtamaan globaalisti 

moniin muutoksiin, 

jotka suosivat Suomea ja 

Helsinkiä.



• Puhdas luonto ja puhdas ilma

• Hyvä infra & turvallisuus

• Helppo saavutettavuus myös 

tapahtumakohteen sisällä 

• Loistava ratkaisukeskeinen 

palvelu ja kielitaito 

• Luotettavuus ja nopea 

reagointi



Ah, mitä alkupaloja – Finlandia-ravintolasta.

KRIISIN AIKANA PITÄÄ RAKENTAA SILTAA 

TULEVAISUUTEEN.

• Tapahtuma- ja elämysalan kriisissä kärsinyttä 
kansainvälistä kilpailuasemaa tulee parantaa, 
nyt olemme jälkijunassa. 

• Tapahtumatakuun avaaminen 
kansainvälisten kongressien ja 
yritystapahtumien järjestäjälle on 
välttämättömyys aseman säilyttämiseksi 

• Kustannustuen tulee jatkua messu- ja 
kongressialalle niin kauan kuin rajoitukset 
voimassa tapahtuma-alalla

• Yhteistyö Business Finlandin eri yksikköjen 
kanssa kongressien houkuttelemiseksi.

• Riittävä rahoitus Visit Finlandiin ja 
kaupunkien kv-yritystapahtumien ja 
kongressimatkailun nousuun 

• Ravintolapuolelta hyvä esimerkki on 
esimerkiksi terassitoiminnan vapauttaminen 
joka tulisi jättää pysyväksi myös talviajalle.



Kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki

• Kestävän kasvun turvaaminen

• Panostaa asemaansa kansainvälisenä 
kongressikaupunkina

• Luo edellytyksiä mielenkiintoisten kohteiden 
ja tapahtumien synnylle

• Edistää vetovoimaisia ideoita

• Uusiutuu ketterästi vireän kaupunkielämän 
ylläpitämisessä

• Tavoittelee uusia omaleimaisia vierailukohteita

• Panostaa Töölönlahden kehittämiseen, jossa 
alueesta tehdään tasokas ja kansainvälisesti 
tunnettu kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymä

• Ilmastovastuu & kiertotalous

• Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman 
mukaan kaupunki lisää puurakentamista omissa 
hankkeissaan

HELSINKI JA FINLANDIA-TALO KORONAN 

JÄLKEEN



SAMPPANJAKORKKI POKSAHTAA

Rokotukset etenee, sairaanhoidon ylikuormittavuus pienenee ja 

elinkeinon harjoittamisen estämiseen ei löydy enää oikeudellisia 

perusteita. 

Kansainvälisiä tapahtumia voidaan järjestää terveysturvallisesti 

(maahantulossa negatiivinen testi- tai koronarokotetodistus). 

Lisäksi voidaan järjestää pikatestejä paikan päällä. 

Mm. Australian Sydneyn ICC:n avaaminen, Barcelonan 

terveysturvallinen konsertti ja Fitur Madridissa antavat 

rohkaisevia esimerkkejä alan uuteen tulemiseen. 


