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Nimeäminen, kaupunkikonsernin matkailun yhteistyöryhmä
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Päätös

Kansliapäällikkö päättää asettaa Helsingin kaupunkikonsernin matkai-
lun yhteistyöryhmän seuraavasti: 

Ryhmän tavoitteena on poikkihallinnollisesti ja toimialarajat ylittäen 
edistää Helsingin matkailun kilpailukykyä, uudistumista ja kestävää 
kasvua. 

Matkailun yhteistyöryhmä asetetaan vuosille 2022–2025.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii matkailu-
päällikkö ja sihteerinä matkailuyksikön erityissuunnittelija.

Matkailun yhteistyöryhmän ja sen jäsenten tehtävänä on:

- tunnistaa ja edistää yhdessä Helsingin matkailun kilpailukykyä ja kas-
vua huomioiden uuden kaupunkistrategian kirjaukset ja tulevat elinkei-
nopoliittiset painopisteet sekä osallistua matkailun tiekartan laadintaan, 
toteutukseen ja seurantaan 

- seurata matkailun kehitystä sekä välittää ajantasaista tietoa matkai-
luun liittyvistä hankkeista 

- toimia yhteyshenkilönä oman yksikön, toimialan ja/tai organisaatioon 
matkailua koskevissa asioissa 

- toimia matkailun viestinviejänä siten, että oman organisaation suunni-
telmissa ja toimenpiteissä huomioidaan lähtökohtaisesti myös matkai-
lun/matkailijan näkökulma. 

Helsingin kaupunkikonsernin matkailun yhteistyöryhmän toimintatapa:

- Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa 

- Erikseen sovittavia asiakokonaisuuksia voidaan valmistella jäsenistä 
ja muista asiantuntijoista koostuvissa pienryhmissä. 

- Muita asiantuntijoita voidaan kutsua kokouksiin aihealueen mukaan 

- Yhteistyöryhmän työstä raportoidaan vuosittain elinkeinojaostolle 
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- Laajempaa keskustelua ja yhteydenpitoa varten matkailuyksikkö jär-
jestää vuosittain matkailuseminaarin, johon myös yhteistyöryhmän jä-
senet osallistuvat. 

Matkailun yhteistyöryhmän jäsenet

Yhteistyöryhmän tulee edustaa matkailun edistämisen kannalta keskei-
simpiä kaupunkikonsernin tahoja. 

Yhteistyöryhmään nimetään jäseninä seuraavat henkilöt:

Nina Vesterinen (puheenjohtaja), matkailupäällikkö, kaupunginkanslia 

Jukka Punamäki (sihteeri), erityissuunnittelija, kaupunginkanslia 

Sanna Forsström, brändiyksikön päällikkö, kaupunginkanslia 

Pi Krogell-Magni, ulkoisen viestinnän yksikön päällikkö, kaupungin-
kanslia 

Minna Liimatainen, vs. turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, kau-
punginkanslia 

Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, kaupun-
ginkanslia 

Jenni Kuisma-Dillemuth, myynti ja yleisöt -yksikön päällikkö, HAM, kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Rikhard Manninen, maankäyttöjohtaja, kaupunkiympäristön toimiala 

Kari Pudas, tekninen johtaja, kaupunkiympäristön toimiala 

Mari Randell, asiakkuusjohtaja, kaupunkiympäristön toimiala 

Marika Pauli, matkustajaliiketoiminnan kehityspäällikkö, Helsingin Sa-
tama 

Stuba Nikula, toimitusjohtaja, Helsingin tapahtumasäätiö 

Clarisse Berggårdh, toimitusjohtaja, Helsinki Partners 

Lisäksi työryhmä voi kutsua toimintakautensa aikana mukaan pysyviksi 
tai vieraileviksi asiantuntijoiksi myös muita asian kannalta keskeisiä 
toimijoita.

Päätöksen perustelut
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Kaupungin tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti kehittää Hel-
singistä vetovoimaista, maailman kestävintä ja älykkäintä matkailukoh-
detta.

Helsingin matkailu kasvoi tasaisesti vuoteen 2019 ja kansainvälistyi 
muita toimialoja nopeammin. Koronapandemian aiheuttama globaali 
matkailualan kriisi vaikutti Helsingin matkailuun voimakkaasti. Siitä pa-
lautumista tuleekin johtaa ja kehittää yhdessä määrätietoisesti koros-
taen kestävää kehitystä, turvallisuutta ja tiedolla johtamista.

Matkailuyksikkö aloitti toimintansa elokuussa 2021 osana elinkeino-
osastoa. Sen perustamiseen vaikuttivat koronapandemian mukanaan 
tuomat haasteet matkailuun sekä Helsinki Business Hubin ja Helsinki 
Marketingin yhdistäminen uudeksi Helsinki Partners Oy:ksi. Yhtiöjärjes-
telyjen yhteydessä matkailuneuvontapalvelut sekä tietokanta- ja kump-
panuustyö siirrettiin uudelle matkailuyksikölle.

Matkailuyksikön tehtäviin kuuluvat matkailutoimialojen yritysten ja mui-
den toimijoiden kestävän ja älykkään kasvun, uudistumisen ja kilpailu-
kyvyn tukeminen kehittämällä toimintaympäristöä ja koko palveluketjua. 
Lisäksi tehtäviin kuuluvat matkailijoille suunnattujen matkailuneuvonta- 
ja destinaatiopalvelujen kehittäminen ja tarjoaminen. Helsinki Partners 
vastaa Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja mielikuvan kasvatta-
misesta.

Kaupungin matkailutoimintojen ohjenuorana toimii kaupunkistrategian 
ja elinkeinopoliittisten linjausten lisäksi valmisteilla oleva matkailun tie-
kartta. Matkailu koskettaa lähes kaikkia kaupungin toimialoja ja osasto-
ja sekä monia muita kaupunkikonsernin toimijoita. Tavoitteena onkin 
edistää matkailua laajapohjaisessa ja pragmaattisessa kaupunkikon-
sernin yhteistyössä, jota yhteistyöryhmän asettaminen ja sen tekemä 
työ tukevat.

Lisätiedot
Nina Vesterinen, matkailupäällikkö, puhelin: 310 37919

nina.vesterinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin Satama
Helsingin tapahtumasäätiö


