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EVENEMANGEN I FINLAND UNDER FINLANDS EUORDFÖRANDESKAP
Under sitt EU-ordförandeskap ordnar Finland sex informella ministermöten i
Helsingfors i juli–september 2019. Europeiska kommissionen och Finlands regering
träffas i Helsingfors i början av juli. Dessutom ordnas tiotals andra evenemang i
Finland under ordförandeskapet.
Det finns en separat detaljerad medietidsplan för de informella ministermötena samt
kommissionens besök.
https://eu2019.fi/sv/medier/evenemang-i-finland
Kommissionens kollegium besöker Helsingfors
4–5.7.2019
Unformellt möte mellan konkurrens- och forskningsministrarna
4–5.7.2019
Informellt möte mellan miljöministrarna
11–12.7.2019
Informellt möte mellan inrikes- och justitieministrarna
18–19.7.2019
Informellt möte mellan utrikes- och försvarsministrarna
28–29.8.2019
Finlands regering träffar Europaparlamentets talmanskonferens
6.9.2019
Informellt möte mellan finansministrarna och Eurogruppen
13–14.9.2019
Informellt möte mellan jordbruksministrarna
22–24.9.2019

MEDIECENTRET I
FINLANDIAHUSET
Under de informella ministermötena och
kommissionens besök finns det ett
mediecenter i Finlandiahuset.
Finlandiahuset är ett kongress- och
evenemangscentrum som är planerat av
Alvar Aalto och som blev färdigt 1971. Det
är en av de mest kända byggnaderna inom
den finländska arkitekturen.
Öppettider

Kvällarna före mötesdagarna är
mediecentret öppet kl. 15–20. På
mötesdagarna öppnas mediecentret kl. 7
och stängs fyra timmar efter att den sista
pressbriefingen har avslutats, dock senast
kl. 21.
Adress

Finlandiahuset
Mannerheimvägen 13 e, 00100 Helsinki
Mediecentret finns på våning 0 i
Finlandiahuset. Ingång K4 finns på
samma sida som Karamzinstranden.
På grund av eventuella
specialarrangemang i trafiken bör
medierepresentanterna reservera
tillräckligt med tid för resan till
mötesplatsen.

Informationsdisk och kontaktinformation
Mediecentrets informationsdisk hjälper dig
att kontakta både personer att intervjua
och andra sakkunniga. Den hjälper också i
andra praktiska ärenden. En begäran om att
delta i fotografering och filmning lämnar du
via en länk som finns i medietidsplanen för
respektive möte. Fotografernas och
kameramännens s.k. pool-kort delas ut vid
informationsdisken.

Vid informationsdisken finns det en itstödperson, en skrivare avsedd för
medierna samt en kopieringsapparat.
Host broadcasters eget serviceställe finns i
mediecentrets arbetsrum för radio och tv
på våning 0.
Mer information: media@eu2019.fi
Pressbriefingar
Pressbriefingarna om ministermötena
ordnas på pressläktare I, som finns på
våning 0 i salen bredvid ingången till
Finlandiahuset. För nationella eller andra
pressbriefingar finns dessutom
pressläktare II (Aurorasalen). Den finns på
våning 1. Pressläktare III (Veranda 4) finns
på våning 0. Tidsplanerna för
pressbriefingarna meddelas på
mediecentrets informationstavlor,
webbplatsen eu2019.fi, Twitter @EU2019FI
och mobilapplikationen för medierna.
Arbetsrum

I mediecentret finns ett arbetsrum med 180
sittplatser till fritt förfogande. Vid 20
arbetsbord finns det fast
nätverksanslutning och i hela
Finlandiahuset finns det en effektiv trådlös
nätverksanslutning.
Nätspänningen är 230 volt.

I entréhallarna finns det låsbara
förvaringsskåp och en obevakad garderob.
Mat och dryck
På mötesdagarna finns det gratis varm lunch
samt mellanmål i mediecentrets restaurang.
Editeringsenheter

För tv- och radioproduktioner finns det
editeringsenheter. Finland erbjuder den här
tjänsten i egenskap av ordförandeland.
Användningen av editeringsenheterna är
gratis, men antalet enheter är begränsat.
En begäran om att boka en enhet lämnar du
via en länk som finns i medietidsplanen för
respektive möte. Editeringsenheterna har
fast nätverksanslutning och fast tvkabelförbindelse till det direkta och lagrade
bild- och ljudmaterial som tillhandahålls av
host broadcaster.
I editeringsenheten finns det
nätverksuttag, en bildskärm samt flera
eluttag, ett arbetsbord och stolar. Medierna
ska använda egna datorer och datorkablar.
Intervju- och stand up-platser

I Piazza på våning 1 i Finlandiahuset finns
det tre numrerade intervjuplatser där du till
exempel kan avtala ett möte med en
minister. På våning 1 finns det också en
upplyst s.k. stand up-plats, som medierna
gratis och utan bokning kan använda när de
själva fotograferar och filmar.
När vädret tillåter det kan även altanen
med stadsvy användas. Dessutom finns det
möjlighet att köpa stand up-tjänster av
host broadcaster.

Fotograferings- och filmningstillfällen och
anmälning till dem

Pressbriefingarna är öppna för alla
ackrediterade medierepresentanter. I fråga
om andra fotograferingar och filmningar är
det möjligt att antalet fotografer och
kameramän måste begränsas.
Fotograferingar och filmningar som måste
begränsas
ankomster och korta uttalanden
även öppna för journalister
gruppfoto
början av mötet.

Möjligheterna till fotografering och filmning
av möten anges i de mötesspecifika
medieprogrammen. I medieprogrammen
finns också länkar via vilka du kan anmäla
dig till fotografering och filmning. Platserna
fylls i första hand i anmälningsordning.
Intervjubegäran

Du kan till mediecentrets informationsdisk
lämna en intervjubegäran och begäran om
bokning av en intervjuplats eller sända
begäran per e-post till media@eu2019.fi.

FOTOGRAFIER OCH BILDMATERIAL
Medierna kommer att få tillgång till gratis bild- och videomaterial om åtminstone följande
från de informella ministermötena i Helsingfors:
ministrarnas ankomst, eventuella korta uttalanden
ordföranden skakar hand med den anländande ministern
början av mötet, dvs. bordsrundan
gruppfoto
pressbriefing
eventuella korta uttalanden under mötespauserna eller efter mötet
bilder av mötesplatsen, Helsingfors och andra platser i Finland
Medierna får direkt och i form av upptagningar tillgång till videomaterial som producerats
med flerkamerateknik och som kan användas i tv. Materialet får inte användas i
kommersiellt syfte.
Medierna kan i Flickr gratis ladda ner fotografier
flickr.com/photos/eu2019fi
Tjänsten Europe by satellite:
audiovisual.ec.europa.eu/en
Rådets nyhetsrum:
tvnewsroom.consilium.europa.eu/
Yles kontaktperson: Matti Heikkilä,
matti.heikkila@yle.fi

HOST BROADCASTERS
TJÄNSTER
Host broadcaster är rundradiobolaget Yle, som säljer bland annat
direktsändningar samt fotograferings-, filmnings- och editeringstjänster.
Förfrågningar och beställningar: ylenews@yle.fi
Yles kontaktperson i övriga ärenden är Matti Heikkilä

ACKREDITERING
De medierepresentanter som vill följa de informella ministermötena i Helsingfors ska
ackreditera sig senast två veckor före mötet. På grund av den tid som
säkerhetsutredningarna kräver hoppas vi att du ackrediterar dig i så god tid som möjligt.
Du kan på en och samma gång ansöka om ackreditering till alla informella ministermöten
som ordnas i Finland och till att följa Europeiska kommissionens besök och
Europaparlamentets talmanskonferens besök.
Säkerhetsutredningen av person genomförs av skyddspolisen i Finland. Fyll i ansökan om
säkerhetsutredning av person noggrant, eftersom en bristfälligt eller otydligt ifylld
ansökan inte behandlas.
Medieföreträdare med permanent ackreditering till EU-institutionerna behöver inte fylla i
ansökan om säkerhetsutredning, eftersom de redan har genomgått en
säkerhetsutredning.
Du får ett automatiskt meddelande om att ackrediteringsansökan har tagits emot samt ett
separat meddelande när ackrediteringsansökan är behandlad och godkänd.
Om du deltar i andra evenemang som ordnas i Finland med anledning av EUordförandeskapet, måste du eventuellt ansöka om separat ackreditering till dem.
Ackreditering: eu2019.fi/sv/medier/ackreditering

ANKOMST TILL MEDIECENTRET
Medierepresentanterna behöver en ackreditering, som ska skaffas i förväg, för att få
tillträde till mediecentret. Vid ankomsten ska de visa ackrediteringskortet och det id-kort
som de uppgav i ansökan om ackreditering. Alla som kommer till mediecentret genomgår
en säkerhetskontroll. Avhämta ackrediteringskortet från statsrådets registratorskontor
före din ankomst till mediecentret.
Kollektivtrafik
Gångavståndet till Finlandiahuset från Helsingfors järnvägsstation och metrostationen
Järnvägstorget är cirka 800 meter och från Kampens busstation cirka 900 meter. En biljett
för allmänna färdmedel köper du i förväg i en biljettautomat, R-kiosken eller HSL-appen.
En biljett för zon AB, dvs. Helsingfors, kostar cirka 3 euro. Det finns ingen biljettförsäljning
på de allmänna färdmedlen.

Mediecentret finns på våning 0 i Finlandiahuset. Ingång K4 finns på samma sida som
Karamzinstranden. Finlandiahuset finns på gång- och cykelavstånd från de hotell som
förhandsbokats för medierna. Det finns stationer för lånecyklar runtom i staden.
Alldeles framför Finlandiahuset finns det på Mannerheimvägen en hållplats för
spårvagnslinjerna 4 och 10. Hållplatsen heter Nationalmuseum (Kansallismuseo). Gå runt
Finlandiahuset för att komma till mediecentrets ingång. På grund av eventuella
specialarrangemang i trafiken bör medierepresentanterna reservera tillräckligt med tid för
resan till mötesplatsen.
Från Helsingfors-Vanda flygplats

Från Helsingfors-Vanda flygplats går I- och P-tågen till Helsingfors järnvägsstation.
Restiden är cirka 30 minuter. Med buss nummer 615 är restiden ungefär 50 minuter. En
biljett för zon ABC kostar cirka 5 euro.
Du kan också åka med Finnair City Bus mellan flygplatsen och Helsingfors järnvägsstation.
Biljetten köper du i bussen. Den kostar cirka 6,50 euro. Finnair City Bus tar den snabbaste
rutten beroende på trafiken. Restiden till flygplatsen från Elielplatsen bredvid Helsingfors
järnvägsstation är cirka 30 minuter.

PRAKTISK INFORMATION
Tjänster
I Helsingfors är affärerna och
livsmedelsbutikerna vanligen öppna kl. 9–
21 under vardagar och kl. 9–18 under
veckoslut.

Bankernas öppettider är kl. 10–16 under
vardagar. Det postkontor som ligger
närmast Finlandiahuset finns på adressen
Elielplatsen 2 bredvid Helsingfors
järnvägsstation och är öppet kl. 8–20 under
vardagar, kl. 10–16 på lördagar och kl. 12–16
på söndagar.
I hälso- eller sjukvårdsfrågor kan du dygnet
runt ringa Helsingfors stads jourhjälp,
tfn 116 117, för att få råd och
vårdanvisningar.
Det allmänna nödnumret är 112.
Om du behöver en taxi, kan du beställa en
per telefon, gå till en taxistolpe eller stanna
en ledig taxi som kör förbi.
I Helsingfors centrum finns det
taxistationer vid bl.a. Stationsplatsen,
Järnvägstorget, Senatstorget, Norra
Esplanaden och hamnterminalerna.
Taksi Helsinki, tfn 0100 0700
Airport Taxi Yellow Line, tfn
0600 555 555
Kovanen, tfn 0200 6060
Lähitaksi, tfn 0100 7300

Allmän information om Finland
Elektricitet: 230 volt, frekvensen 50 herz
Lokal tid: GMT +2
Landsnummer: Finland +358
Helsingfors: (0)9*
Valuta: euro
Dricksvatten: allt kranvatten är drickbart
Befolkningsmängd: 5,5 miljoner
Yta: 338 440 km2
Huvudstad: Helsingfors
Officiella språk: finska och svenska
Självständighet: 6.12.1917
EU-medlemskap: 1.1.1995
Klimatet
I Helsingfors börjar sommaren i maj och
varar till mitten av september. Dygnets
medeltemperatur är cirka +15°C.

Juli är vanligen den varmaste månaden.
Vädret blir kallare senast i september.
Vintern börjar i november eller december.
Då brukar temperaturen röra sig kring
nollstrecket.

HÅLLBARA MÖTESARRANGEMANG
I mötesarrangemangen under EU-ordförandeskapet följer Finland principerna för hållbar
utveckling. Orsaken till detta är att vi känner oro över klimatförändringen.
Vi ordnar ett inte alltför stort antal ordförandeskapsmöten i Finland och utnyttjar
telekonferensmöjligheten när det går. Mötena i Finland hålls i Helsingfors. Mötesplatsen
är Finlandiahuset dit det är enkelt att åka med allmänna färdmedel.
Finland vill framhäva betydelsen av cirkulär ekonomi. Material för enbart
ordförandeskapet produceras så lite som möjligt. Digitala applikationer används i stället
för papper och plast. I utsmyckningen av mötesplatsen utnyttjas Finlandiahusets
arkitektur.
Ordförandeskapets visuella identitet utgår från identiteten för Finlands föregående
ordförandeskap. Finland ger inga traditionella ordförandeskapslandsgåvor. Med de pengar
som reserverats för dem klimatkompenserar vi mötesdeltagarnas flygresor.
På mötena i Helsingfors bjuder vi på finländsk närproducerad och ekologisk mat enligt
säsong. Utgångspunkten är naturliga smaker ur den nordiska naturen.

