
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Kaupunginkanslia

14.01.2022

Kansliapäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

12 §
Nimeäminen, Helsingin matkailun neuvoa-antava työryhmä

HEL 2021-014525 T 00 01 06

Päätös

Kansliapäällikkö päätti asettaa Helsingin matkailun neuvoa-antavan 
työryhmän seuraavasti:

Työryhmän tavoitteena on tuoda elinkeinon näkökulmia Helsingin kau-
pungin matkailun edistämiseen ja kehittämiseen.

Työryhmä asetetaan vuosille 2022–2023.

Työryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, 
Suomen Messut Oyj, varapuheenjohtajana matkailupäällikkö Nina Ves-
terinen, Helsingin kaupunki ja sihteerinä matkailun erityissuunnittelija, 
Helsingin kaupunki.

Matkailun neuvoa-antavan työryhmän tehtävät:

- Toimia kaupungin matkailun kehittämisen ja edistämisen neuvoa-
antavana ryhmänä. 

- Osallistua matkailun tiekartan laadintaan ja seurantaan. 

- Seurata ja arvioida matkailun toimintaympäristön ja ilmiöiden kehitty-
mistä kansallisesti ja globaalisti. 

- Tunnistaa ja priorisoida yhdessä Helsingin matkailun kilpailukykyä ja 
kasvua edistävät toimenpiteet sekä antaa ehdotuksia kaupungille. 

- Välittää ajantasaista tietoa matkailuun liittyvistä hankkeista. 

- Toimia matkailun merkityksen viestinviejänä. 

Matkailun neuvoa-antavan työryhmän toimintatapa:

- Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 

- Työryhmä voi päättää, että tiettyjä kysymyksiä valmistellaan jäsenistä 
ja muista asiantuntijoista koostuvissa pienryhmissä. 

- Työryhmä voi lisäksi tehdä kaupungille esityksiä selvityksistä, tutki-
muksista ja kehittämishankkeista. 

- Työryhmän työstä tiedotetaan mm. hel.fi -verkkosivujen kautta. 
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Matkailun neuvoa-antavan työryhmän jäsenet edustavat matkailun 
edistämisen kannalta keskeisimpiä matkailutoimialojen tahoja. Työryh-
män kokoonpano ja nimettävät jäsenet on esitetty liitteessä (liite 1). 
Kokoonpano täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun 
lain (609/1986) 4 a §:n vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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 kasvua, yhteistyötä, kestävää kehitystä, turvallisuutta ja tiedolla 
johtamista.

Matkailuyksikkö aloitti toimintansa elokuussa 2021 osana elinkeino-
osastoa. Sen perustamiseen vaikuttivat matkailun kasvu ennen pan-
demiaa, pandemian mukanaan tuomat haasteet sekä Helsinki Busi-
ness Hubin ja Helsinki Marketingin yhdistäminen uudeksi Helsinki Part-
ners Oy:ksi. Yhtiöjärjestelyjen yhteydessä matkailuneuvontapalvelut 
sekä tietokanta- ja kumppanuustyö siirrettiin uudelle matkailuyksikölle.

Matkailuyksikön tehtäviin kuuluvat matkailutoimialojen yritysten ja mui-
den toimijoiden kestävän ja älykkään kasvun, uudistumisen ja kilpailu-
kyvyn tukeminen kehittämällä toimintaympäristöä. Lisäksi tehtäviin kuu-
luvat matkailijoille suunnattujen matkailuneuvonta- ja destinaatiopalve-
lujen kehittäminen ja tarjoaminen. Helsinki Partners vastaa Helsingin 
kansainvälisen tunnettuuden ja mielikuvan kasvattamisesta.

Kaupungin tavoitteena on strategiansa mukaisesti kehittää Helsingistä 
vetovoimainen, kestävä ja älykäs matkailukohde. Kaupungin matkailu-
toimintojen ohjenuorana toimii kaupunkistrategian ja elinkeinopoliittis-
ten painopisteiden lisäksi valmisteilla oleva matkailun tiekartta.

Matkailun neuvoa-antavan työryhmän tavoitteena on tuoda entistä vah-
vemmin ja systemaattisemmin elinkeinon näkökulmia Helsingin kau-
pungin matkailun kilpailukyvyn, uudistumisen ja kestävän kasvun edis-
tämiseen ja kehittämiseen.

Lisätiedot
Nina Vesterinen, matkailupäällikkö, puhelin: 310 37919

nina.vesterinen(a)hel.fi

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (3)
Kaupunginkanslia

14.01.2022

Kansliapäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Liitteet

1 Helsingin matkailun neuvoa-antavan työryhman jäsenet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkansalia


