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MEDIAOPAS

SUOMEN EU-PUHEENJOHTAJAKAUDEN TAPAHTUMAT
SUOMESSA

Suomi järjestää EU:n neuvoston puheenjohtajakaudellaan kuusi epävirallista
ministerikokousta Helsingissä heinä-syyskuussa 2019. Euroopan komissio saapuu
tapaamaan Suomen hallituksen heinäkuun alussa. Lisäksi Suomessa järjestetään
puheenjohtajakauden aikana kymmeniä muita tapahtumia.

Epävirallisista ministerikokouksista sekä komission vierailusta on erillinen
yksityiskohtainen media-aikataulu.

Komission kollegion vierailu Helsingissä 4.-5.7.
Epävirallinen kilpailukyky- ja tutkimusministerikokous 4.-5.7.
Epävirallinen ympäristöministerien kokous 11.-12.7.
Epävirallinen sisäministeri- ja oikeusministerikokous 18.-19.7.
Epävirallinen ulkoministeri- ja puolustusministerikokous 28.-29.8.
Euroopan parlamentin puheenjohtajakokouksen ja Suomen hallituksen tapaaminen 6.9.
Epävirallinen valtiovarainministerikokous ja Euroryhmä    13.-14.09.
Epävirallinen maatalousministerikokous 22.-24.9.

Linkki tapahtumakalenteriin: eu2019.fi/tapahtumat/tulossa-seuraavaksi



MEDIAKESKUS
FINLANDIA-TALOSSA

 
Alvar Aallon kongressi-ja
tapahtumakeskukseksi suunnittelema
rakennus valmistui 1971. 
 
Se on suomalaisen arkkitehtuurin
merkittävimpiä rakennuksia. Finlandia-talo
sijaitsee Helsingin ydinkeskustan
tuntumassa, noin kilometrin päässä
päärautatieasemalta ja Kampin linja-
autoasemalta pohjoiseen.
 

Mediakeskus toimii epävirallisten ministeri-
kokousten ja komission vierailun aikana
Finlandia-talossa.
 
Mediakeskus on avoinna kokouspäiviä
edeltävinä iltoina klo 15–20. Kokouspäivinä
se avataan klo 7 ja suljetaan 4 tuntia
viimeisen tiedotustilaisuuden päättymisen
jälkeen, kuitenkin viimeistään klo 21.

Aukioloajat

Finlandia Talo
Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki
 
Mediakeskus sijaitsee Finlandia-talon 0-
kerroksessa. Sisäänkäynti K4 on
Karamzininrannan puolella.

Osoite



TV- ja radiotuotantoja varten on tarjolla
editointiyksiköitä.  Suomi
puheenjohtajamaana tarjoaa palvelun, ja
editointiyksiköiden käyttö on maksutonta.
Yksiköitä on rajallinen määrä. 
 
Varauspyynnöt tehdään lomakkeella kunkin
kokouksen media-aikataulussa olevien
linkkien kautta.
 
Editointiyksiköissä on kiinteä verkkoyhteys
sekä kiinteä videokaapeliyhteys Host
Broadcasterin tarjoamaan suoraan sekä
tallennettuun kuva- ja äänimateriaaliin.
Editointiyksikössä on kytkentälaatikko,
kuvanäyttö sekä useita sähköpistokkeita,
työpöytä ja tuolit. Media tuo
työskentelyään varten omat tietokoneet
kaapeleineen.
 

Infopisteet ja yhteystiedot

Mediakeskuksen infopiste auttaa
haastateltavien ja muiden asiantuntijoiden
kontaktoinnissa sekä muissa käytännön
asioissa. Pyynnöt osallistua
kuvaustilanteisiin tehdään lomakkeella
kunkin kokouksen media-aikataulussa
olevien linkkien kautta. Kuvaajien pool-
kortit jaetaan info-pisteessä.
 
Infopisteessä on päivystävä IT-tukihenkilö,
median käyttöön tarkoitettu tulostin sekä
kopiokone.
 
Host Broadcasterin oma palvelupiste
sijaitsee mediakeskuksen TV- ja
radiotyötiloissa 0-kerroksessa.

Tiedotustilaisuudet

Ministerikokousten tiedotustilaisuudet jär-
jestetään lehdistötilassa I, joka sijaitsee 
0-kerroksessa, sisäänkäynnin viereisessä
salissa. Lisäksi kansallisia tai muita tiedo-
tustilaisuuksia varten on käytettävissä
lehdistötila II eli Aurora-sali, joka sijaitsee
Finlandia-talon 1. kerroksessa, sekä lehdis-
tötila III eli Veranda 4, joka sijaitsee 0-ker-
roksessa.
 

Tiedotustilaisuuksien aikatauluista ilmoite-
taan mediakeskuksen infotauluilla,
eu2019.fi-verkkosivustolla, Twitterissä sekä
median mobiilisovelluksessa.

Työskentelytila

Mediakeskuksessa on 180-paikkainen työs-
kentelytila vapaassa käytössä. 20 työpis-
teessä on kiinteä verkkoyhteys, ja koko
Finlandia-talossa toimii tehokas langaton
verkkoyhteys.
 

Verkkojännite on 230 volttia.
 

Editointiyksiköt

Haastattelupisteet ja stand up -paikka

Finlandia-talon 1. kerroksessa Piazzalla on
kolme numeroitua haastattelupaikkaa,
joihin voidaan sopia esimerkiksi
ministereiden tapaamiset. Ensimmäisessä
kerroksessa sijaitsee myös valaistu stand
up -paikka, jota media saa käyttää
veloituksetta kuvatessaan itse, jota ei
tarvitse varata.  Sään salliessa myös terassi
kaupunkinäkymin on käytettävissä.
 
Lisäksi Host Broadcasteriltä on mahdollista
ostaa stand up –palveluita. 
 
 

Aulatiloissa on lukittavia säilytyskaappeja ja
vartioimaton naulakko.

Kokouspäivinä mediakeskuksen ravintolassa
on maksutta tarjolla lämmin lounas sekä
välipaloja.

Tarjoilu



Haastattelupyynnöt ja haastattelupisteiden
tilavaraukset voi jättää mediakeskuksen
infopisteeseen tai sähköpostitse osoittee-
seen media@eu2019.fi.
 

Kuvausmahdollisuudet ja niihin

ilmoittautuminen

Tiedotustilaisuudet ovat avoimia kaikille
akkreditoituneille median edustajille.
Muihin kuvaustilanteisiin voidaan joutua
rajaamaan kuvaajien määrää. Haastattelupyynnöt

Rajattavia eli poolattavia kuvaustilanteita
kuvaajille
o   saapumiset ja doorstep (myös
toimittajille)
o   perhekuva
o   kokouksen alku
 

Kuvaustilanteisiin ilmoittaudutaan media-
keskuksen infopisteessä tai sähköpostitse
osoitteeseen media@eu2019.fi. Paikat täy-
tetään ensisijaisesti ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.

Helsingin epävirallisista ministerikokouksista tarjotaan kuva- ja videomateriaalia ainakin
seuraavista tilanteista:
 

o   Ministereiden saapuminen, mahdolliset doorstep -lausunnot
o   Puheenjohtaja kättelee saapuvan ministerin
o   Kokouksen alku eli tour-de-table
o   Perhekuva
o   Tiedotustilaisuus
o   Mahdolliset doorstep -lausunnot kokouksen tauoilla tai lähtiessä
o   Kuvituskuvaa kokouspaikasta, pääkaupungista sekä muualta Suomesta
 

TV-tasoista, monikameratekniikalla tuotettua videokuvaa media saa käyttöönsä suorana ja
tallenteina. Materiaalia ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.
 
Valokuvat Flickr-palvelussa: 
flickr.com/photos/eu2019fi
 
Europe by satellite -palvelu: 
audiovisual.ec.europa.eu/en
 
Council of the European Union Newsroom: 
tvnewsroom.consilium.europa.eu/ 
 
Yhteyshenkilö Ylessä: 
Matti Heikkilä, matti.heikkila@yle.fi

VALOKUVAT JA VIDEOMATERIAALI



Helsingin epävirallisia ministerikokouksia seuraamaan haluavien median edustajien on
akkreditoiduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen alkua oheisen linkin kautta.
Turvallisuusselvityksen vaatiman ajan takia toivomme akkreditoitumisia mahdollisimman
aikaisin.
 

Yhdellä kerralla voi hakea pääsyä kaikkiin Suomessa järjestettäviin epävirallisiin ministeri-
kokouksiin sekä seuraamaan Euroopan komission vierailua ja Euroopan parlamentin
puheenjohtajakokouksen vierailua.
 

Osana akkreditointihakemusta täytetään lomake, jossa annetaan suostumus henkilötur-
vallisuusselvityksen tekemiseen. Lomake tulee tulostaa, allekirjoittaa henkilökohtaisesti,
skannata ja liittää akkreditointihakemukseen.
 

EU-instituutioihin pysyvästi akkreditoituneiden ei tarvitse tehdä turvallisuusselvitystä
vaan Laissez-Passer Journaliste -korttinsa numero.
 

Akkreditointihakemuksen perille tulemisesta lähetetään automaattinen ilmoitus sekä eril-
linen viesti, kun akkreditointihakemus on käsitelty ja hyväksytty. Viesti on hyvä tallentaa.
 

Muihin Suomessa järjestettäviin EU-puheenjohtajakauteen liittyviin tilaisuuksiin
akkreditoidutaan tarvittaessa erikseen.

AKKREDITOINTI

Linkki akkreditointiin: eu2019.fi/media/akkreditointi

HOST BROADCASTER
Host Broadcasterina toimii yleisradioyhtiö YLE, jolta voi ostaa muun
muassa stand up – suoria sekä kuvaus- ja editointipalveluja.
 

Tiedustelut ja tilaukset: ylenews@yle.fi
 

Muissa asioissa yhteyshenkilönä Ylessä on Matti Heikkilä:
matti.heikkila@yle.fi 



Finlandia-talo on kävely- ja pyöräilymatkan päässä medialle ennakkovaratuista hotelleista.
Polkupyörien lainauspisteitä on eri puolilla kaupunkia. 
 
Päärautatie- ja metroasemalta on noin 800 metrin sekä Kampin linja-autoasemalta noin
900 metrin kävelymatka Finlandia-talolle.
 
 
Raitiovaunujen 4 ja 10 lähin pysäkki on Mannerheimintiellä, aivan Finlandia-talon edessä.
Pysäkin nimi on Kansallismuseo. Mediakeskuksen sisäänkäyntiin pääsee kävelemällä
Finlandia-talon ympäri.
 

Matkalippu julkisiin kulkuvälineisiin on hankittava etukäteen lippuautomaatista, R-kios-
keilta tai HSL-mobiilisovelluksella. Helsingin alueen AB-vyöhykelippu maksaa noin 3 €.
Lippuja ei myydä liikennevälineissä.
 
 

Helsinki-Vantaan lentoasemalta pääsee päärautatieasemalle junilla I ja P noin puolessa
tunnissa. Bussilla numero 615 matka-aika on noin 50 minuuttia. Matkalippu vyöhykkeille
ABC maksaa noin 5 €.
 

Helsinki-Vantaan lentoasema: https://www.finavia.fi/
 

Lentokentän ja päärautatieaseman väliä liikennöi myös Finnair City Bus, joka maksetaan
bussiin noustaessa. Lippu maksaa noin 6.50 €. Finnair City Busin ajoreitti valitaan liikenne-
tilanteen mukaan. Matka Elielinaukiolta Rautatieaseman kupeesta lentoasemalle taittuu n.
30 minuutissa.
 

Taksimatka Helsinki-Vantaan lentoasemalta Helsingin keskustaan kestää noin 20 minuut-
tia ja maksaa noin 40-45 €. Lähimmän saapumispaikan osoite on Mannerheimintie 13 e.
 
 
Mediakeskukseen pääsy edellyttää median edustajien akkreditointia etukäteen. Mukana 
tulee olla akkreditointikortti ja henkilöllisyystodistus, joka on ilmoitettu akkreditointia
haettaessa. Mediakeskukseen saavuttaessa tehdään turvatarkastus.
 

Mediakeskus sijaitsee Finlandia-talon 0-kerroksessa. Sisäänkäynti K4 on
Karamzininrannan puolella.

SAAPUMINEN MEDIAKESKUKSEEN

Julkinen liikenne

Saapuminen lentokentältä

Pääsy Finlandia-talolle



Liikkeet ja ruokakaupat ovat Helsingissä au-
ki pääasiallisesti arkisin klo 9–21 ja viikon-
loppuisin klo 9–18.
 

Pankit ovat avoinna arkisin noin klo 10–16.
 

Lähin posti palvelee rautatieaseman ku-
peessa (Elielinaukio 2) arkisin klo 8–20, lau-
antaisin klo 10–16 ja sunnuntaisin klo 12–16.
 

Helsingin kaupungin terveydenhuollon neu-
vonta palvelee ympäri vuorokauden nume-
rossa 116 117 (0 eur).
 

Yleinen hätänumero on 112.
 

Taksin voi tilata puhelimitse, ottaa
taksitolpalta tai lennosta.
 

Helsingin keskustassa taksiasemia on mm.

Asema-aukiolla, Rautatientorilla,
Senaatintorilla, Pohjoisesplanadilla sekä
satamaterminaalien yhteydessä.
 

Taksi-Helsinki, puh. 0100 0700
Airpot Taxi Yellow Line, puh. 0600 555 555
Kovanen, puh. 0200 6060
Lähitaksi puh. 0100 7300

KÄYTÄNNÖN TIETOA

Palvelut

Ilmasto

Helsingissä kesä alkaa toukokuussa ja
kestää syyskuun puoliväliin.
Ympärivuorokautinen keskilämpötila on
noin + 15°C. 
 
Lämpimintä Helsingissä on yleensä
heinäkuussa. Ilmat viilenevät viimeistään
syyskuussa. Talvi alkaa marras- tai
joulukuussa, jolloin lämpötila vaihtelee
nollan molemmin puolin.

Yleistä tietoa Suomesta

Sähkö: 230 volttia, taajuus 50 hertsiä
Paikallinen aika: GMT +2
Maanumero: Suomi +358
Helsinki: (0)9
Valuutta: euro
Juomavesi: hanavesi on kaikkialla juotavaa
Väestömäärä: 5,5 miljoonaa
Pinta-ala: 338 440 km2

Pääkaupunki: Helsinki
Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
Itsenäistyminen: 6.12.1917
EU-jäsenyys: 1.1.1995



Suomi ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon EU-puheenjohtajakauden kokous-
järjestelyissä. Taustalla on erityisesti huoli ilmastonmuutoksesta.
 

Suomi pitää puheenjohtajamaassa järjestettävien kokousten määrän maltillisena ja edis-
tää videopalavereja. Puheenjohtajamaassa pidettävät kokoukset keskitetään pääkaupun-
kiin. Kokouspaikka Finlandia-talo on hyvin julkisilla liikennevälineillä saavutettavissa.
 

Suomi haluaa korostaa kiertotalouden merkitystä. Pelkästään puheenjohtajakautta varten
tuotetaan mahdollisimman vähän materiaalia. Paperin ja muovin sijaan suositaan digitaa-
lisia sovelluksia. Kokouspaikan somistuksessa hyödynnetään Finlandia-talon arkkitehtuu-
ria.
 

Puheenjohtajakauden visuaalinen ilme on syntynyt uudistamalla Suomen edellisen pu-
heenjohtajakauden ilmettä. 
 
Puheenjohtajamaan perinteisiä tavaralahjoja ei hankinta, vaan niihin varatuilla varoilla
kompensoidaan kokousvieraiden lentomatkojen hiilidioksidipäästöt.
 

Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla suomalaista sesonginmukaista lähi- ja
luomuruokaa, jossa maistuvat pohjoisen luonnon aidot maut.

KESTÄVÄT KOKOUSJÄRJESTELYT


