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Johdanto

Tapahtumateollisuus on valtava, mutta 
hajanaisuudessaan ja monimuotoisuudessaan 
liki näkymätön toimiala. Tämä raportti 
viimeistelee toukokuussa 2020 käynnistyneen 
toimialatutkimuksen, joka on ainutlaatuinen 
niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 
Olemme tutkimuksellamme pyrkineet 
tekemään näkyväksi tapahtumateollisuuden 
luonnetta omaperäisenä toimialanaan, 
ja toivomme tutkimuksen tukevan niin 
tapahtumateollisuuden tunnistettavuutta kuin 
alan yleistä kehitystäkin – ja luonnollisesti 
toimialan selviytymistä koronapandemian 
aikaansaamasta kriisistä. 

Tutkimuksemme ensimmäisiä, ensisijaisesti 
kyselytutkimukseen ja aikaisempiin selvityksiin 
perustuneita havaintoja julkaistiin kesäkuussa 
2020. Sen jälkeen olemme laajentaneet 
tutkimuksemme otosta ja käyttäneet 
hyväksemme tilastotietoa tuottaaksemme 
mahdollisimman tarkkoja tunnuslukuja 
toimialan viime vuosien kehityksestä. Vaikka 
koronavuotta 2020 on vielä jäljellä, esitämme 
myös alustavia arvioita pandemian vaikutuksista 
toimialaan. 

Tämä toimialatutkimus on toteutettu 
Tapahtumateollisuus ry:n tilauksesta. Me 
tutkijat kiitämme uutta edunvalvontajärjestöä 
mahdollisuudesta päästä mukaan tekemään 
jotain merkityksellistä – uuden toimialan 
määritteleminen ja sen luonteen ymmärtäminen 
on ollut mitä mielenkiintoisinta! Vaikka 
numeroiden valossa tapahtumateollisuus 
onkin nyt ennennäkemättömässä kriisissä, 
haluamme kuitenkin nostaa tähän johdannon 
loppuun yhden merkittävän havainnon: 
tapahtumien ammattimainen toteuttaminen 
vaatii ketteryyttä, sinnikkyyttä, kekseliäisyyttä 
ja moniosaamista – tismalleen samoja taitoja, 
mitä kriisien selättämiseksi tarvitaan. 

Koska taitoihin ei virus pure, uskomme 
että koronasavun hälvettyä saamme 
tulevaisuudessa nauttia vielä entistäkin 
upeammista tapahtumista. Miltä mahtaakaan 
näyttää tapahtumateollisuus 2.0?

Yhteistyöstä kiittäen,
Milla Wirén (KTT)
Thomas Westerholm
Annika Liikamaa

Disruptiolaboratorio
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Kuva: Tampereen messut/Otto Vainio

Kuva: Music & Media/Jani Vuorialho

Kuva: Logomo/Petteri Unkila

Kuva: Veikkausliiga/Juha Soininen



Tapahtumat

Tapahtumateollisuus

Tapahtumateollisuuteen 
kytkeytyvä liiketoiminta

Vaikutusten ulkokehä
Ulkokehä: 

Tapahtumatilanteen synnyttämä, suoraan 
tapahtumiin liittymätön kulutus

Esimerkkinä uusien kenkien ostotarve, kun 
festivaalikävijän vanhat tekevät rakkuloita

Tapahtumateollisuuteen 
kytkeytyvä liiketoiminta:

Majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalvelut, 
jotka eivät ole tapahtumatuotannon 

koordinoimia
Esimerkkinä tapahtumaosallistujien hankkima 

majoitus tai käyttämät taksipalvelut

Tapahtumateollisuus:
Toimijat, joiden liiketoiminnasta tapahtumat 

kattavat osan
Esimerkiksi tapahtumien sisäinen pitopalvelu

Toimijat, joiden liiketoiminnasta tapahtumat 
muodostavat valtaosan

Esimerkiksi tilojen vuokraus

Tapahtumat:
Osa tapahtumateollisuuden piirissä 

(kun syntyy liikevaihtoa)

Osa sen ulkopuolella 
(kun pohjautuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen 

ja ilmaisuuteen)

Tapahtumateollisuus ry 
määrittelee 

tapahtumateollisuuden 
näin:

Tapahtumateollisuuden viitekehyksessä 
tapahtuma on aikaan ja tilaan sidottu 
suunniteltu ja tavoitteellinen tilaisuus, 

joka on suunnattu joillekuille, 
joiden arkirutiinien 

ulkopuolella tapahtuma on.
 Tapahtuma voi olla kertaluonteinen 
tai toistuva, ja se voi tapahtua joko 
fyysisessä tai virtuaalisessa tilassa. 

Tapahtumateollisuus on tämänkaltaisten 
tapahtumien järjestämiseen liittyvää 
ammattimaista ja elinkeinotoimintaa, 

josta syntyy liikevaihtoa.

Tapahtumateollisuus
Tapahtumateollisuus on monimuotoinen ja 
omalakisensa toimiala, jonka tunnistaminen 
virallisten toimialalistausten perusteella on 
mahdotonta. Sen vuoksi Tapahtumateollisuus 
ry on määritellyt tapahtumateollisuuden sekä 
sen alatoimialat. 

Tapahtumien vaikutusta voi tarkastella kolmella 
tasolla: 

Tapahtumien suorat vaikutukset liittyvät 
tapahtumien tuottamisen synnyttämään 
liiketoimintaan (tapahtumateollisuus).

Toissijaiset vaikutukset näkyvät 
tapahtumatuotantoa palvelevien yritysten 
liiketoiminnassa (esimerkiksi majoitus-, 
ravintola- ja kuljetuspalvelut). 

Ulkokehällä on  esimerkiksi tapahtumaturismi, 
sekä tapahtuman kävijöiden yleinen kulutus 
tapahtuman lievealueilla.

Tässä toimialaa kartoittavassa tutkimuksessa 
on keskitytty tapahtumien suoriin taloudellisiin 
vaikutuksiin, eli tapahtumateollisuuden piirissä 
tapahtuvaan liikevaihtoon. Tutkimuksemme 
kattaa suurimman osan  toimijoista, joiden 
liiketoiminnasta tapahtumat muodostavat 
valtaosan. Toimijat, joiden liikevaihdosta 
tapahtumat kattavat osan, ovat mukana 
pienemmällä painoarvolla. 

Tapahtumateollisuus ry:n 
määrittelemät alatoimialat

Tapahtumajärjestäminen

Tapahtumatilojen vuokraus

Esiintyjä- ja ohjelmapalvelut

Tapahtumateknologian palvelut, 
myynti ja vuokraus

Tapahtumarakentamisen palvelut, 
myynti ja vuokraus

Lipunmyyntipalvelut

Tapahtumien oheispalvelut

Suunnittelu ja konsultointi

Digitaaliset tapahtumapalvelut

Muut tapahtuma-alan erityispalvelut



Tapahtumateollisuuden 
toimialatutkimus
Tapahtumateollisuuden toimialatutkimuksen 
ensimmäinen osa toteutettiin ja julkaistiin 
kesäkuussa 2020. Tutkimuksen ensimmäinen 
vaihe toteutettiin kyselytutkimuksena, johon 
vastasi 269 alan toimijaa. 

Tässä nyt raportoitavassa tutkimuksen 
toisessa vaiheessa olemme pureutuneet 
tilastotietoihin. Hyödynsimme kyselyn myötä 
tunnistettuja vastaajia, ja lähdimme lisäksi 
etsimään tapahtumateollisuuden toimijoita 
lipunmyyntiyritysten asiakasrekistereistä, 
Tapahtumateollisuus ry:n alajärjestöjen 
jäsentietokannoista ja verkkosivuilta, sekä 
soveltuvien hakusanojen kera virallisista 
rekistereistä. Tapahtumateollisuuden jäsenten 
ja lipunmyyntiyritysten kautta tunnistimme 
738 toimijaa, ja tilinpäätöstietokannasta löytyi 
lisäksi 1415 toimijaa. 

Jätimme pois tarkastelusta toimijat, joiden 
vuotuinen liikevaihto on alle 100 000€, 
joten tarkastelumme kattoi lopulta 2422 
tapahtumateollisuuden toimijaa. Tarkistimme 
myös, että tunnistamillamme toimijoilla on 
tapahtumiin liittyvää liiketoimintaa. 

Käytimme tilinpäätöstietojen hakemiseen 
Orbis-tietokantaa (www.bvdinfo.eu/orbis), 
jossa on dataa yli 375 miljoonasta toimijasta. 
Haimme tietokannasta seuraavia tietoja: 

1) liikevaihto 2010-2019

2) liiketoiminnan tulos  2010-2019 
(ennen veroja)

3) henkilöstömäärä 2010-2019

Analyysiin otimme mukaan tiedot vuodesta 
2012 alkaen sitä vanhempien tietojen 
puutteellisuuden vuoksi. Liikevaihdon osalta 
laskimme yhteen yritysten, säätiöiden ja 
yhdistysten luvut, mutta liiketoiminnan 
kannattavuutta tarkastelimme vain yritysten 
osalta. 

Yksi kyselytulosten ensimmäisistä havainnoista 
oli se, että tapahtumateollisuutta ei voi 
toimialana tutkia rajaamalla tarkastelu johonkin 
tiettyyn TOL-toimialaan: kyselyn vastaajat 
edustivat 25 toimialaluokitusta, joihin mahtui 
sekä ilmeisiä (kulttuuri- ja viihdetoiminta) että 
vähemmän ilmeisiä (kemikaalien ja kemiallisten 
tuotteiden valmistus) toimialoja. 

Orbiksen toimialajaottelu poikkeaa jonkin 
verran TOL-luokittelusta. Kaiken kaikkiaan 
tilastollista analyysia varten tunnistamamme 
toimijat edustivat Orbiksen luokituksen mukaan 
92 eri toimialaa, joista 29 eri toimialalla toimi 
yli kolme toimijaa. 

Kyselytutkimuksessa oli 
269 vastaajaa

Tietolähde:
kaupallinen Orbis

(www.bvdinfo.eu/orbis)

Analysoitujen toimijoiden 
liikevaihto on yli 100K€

Toimijoita tunnistettiin 
92 toimialalta, joista 29:ssä 

oli yli kolme toimijaa

Tilastollisessa tarkastelussa 
on mukana 2422 toimijaa

Analyysissä mukana tiedot
vuosilta 2012-2019

Tutkimuksen haasteet ja rajoitukset

Tapahtumateollisuuden epätavanomainen 
luonne aiheuttaa tutkimukselle tiettyjä 
haasteita. Lisäksi missä tahansa otannan 
perusteella tehdyssä tutkimuksessa on 
rajoituksensa, koska kun tiedetään, että 
kaikkia mahdollisia tietoja ei ole saatavilla, on 
puuttuvien tietojen suuruusluokka arvioitava 
saatavilla olevan tiedon perusteella. Tämän 
vuoksi tässä raportissa esitettävät tunnusluvut 
ovat perusteltuja arvioita, jotka on tehty 
parhaan mahdollisen asiantuntemuksen 
pohjalta. 

Lukijan on hyvä huomioida seuraavat asiat:

1) Kaiken kaikkiaan tapahtumateollisuudessa 
toimii sekä toimijoita, joiden koko 
liikevaihto tulee tapahtumista, että 
toimijoita, joiden liikevaihdosta tapahtumat 
muodostavat vain osan. Käyttämillämme 
tiedonkeruumenetelmillä olemme 
tunnistaneet noin 70-75% niistä toimijoista, 
joiden liiketoiminta liittyy pääosin tapahtumiin. 
Sen sijaan niiden toimijoiden tunnistaminen, 
joille tapahtumat muodostavat vain osan 
liiketoiminnasta on haasteellista, koska 
toimijoiden viralliset toimintakuvaukset 
eivät välttämättä edes mainitse tapahtumia: 
analyysissa on niitä mukana satunnaisesti. 
Tapahtumat luovat liiketoimintaa myös 
välillisesti, mutta niitä vaikutuksia on tutkittava 
erikseen, eikä niitä ole huomioitu tässä 
tutkimuksessa.

2) Tilinpäätöstiedoissa ei eritellä tapahtumiin 
liittyvää liikevaihtoa ja muuta liikevaihtoa. 
Kyselyn perusteella tiedetään, että tapahtumien 
osuus liikevaihdosta vaihtelee 10-100% välillä, 
ollen keskimäärin 74,3%. Tässä raportissa ei 
ole erikseen arvioitu tapahtumien liikevaihtoa, 
vaan käytetty koko liikevaihtoa.

3) Tässä analyysissä ei ole huomioitu alle 100 
000€ liikevaihtoa tekeviä toimijoita, koska 
tiedot niiden osalta ovat varsin puutteellisia 
ja hajanaisia. Tapahtumateollisuudessa on 
kuitenkin lukuisia pieniä toimijoita, jotka 
vaikuttavat enemmän toimijoiden lukumäärän 
arvioimiseen kuin taloudellisten tunnuslukujen 
suuruusluokkaan. 

4) Tilinpäätöstietoja rekisteröidään varsin 
myöhään tietokantaan. Analyysiajankohtana 
(26.8.2020) puuttui edelleen noin 15% toimijan 
tilinpäätöstiedot vuodelta 2019. Tätä puutetta 
korvattiin käyttämällä indeksointia liikevaihdon 
kehityksen arvioimiseksi. 

5) Rekistereissä huomioidaan vain vakituisten 
työntekijöiden määrä. Tapahtumateollisuudelle 
on tyypillistä, että ala työllistää lukuisia tilapäisiä 
työntekijöitä, mutta tämä työllistävyys ei näy 
tilastoissa. Kyselyyn vastanneet 269 toimijaa 
työllistivät vakituisesti n. 4000 henkilöä, mutta 
tilapäisesti 24 – 37 000 henkilöä vuosittain. Tässä 
raportissa esitellyt alan kokonaistyöllistävyyden 
tunnusluvut perustuvat näiltä osin arvioihin. 

Kuva: Logomo/Petteri Unkila



Tulokset
Toimijat

Analysoimme tutkimuksemme toisessa 
vaiheessa 2422 tapahtumateollisuuden 
toimijaa. Näistä 269 havaintoa saatiin 
kesäkuun kyselystä, 738 tunnistettiin 
Tapahtumateollisuus ry:n jäsenten rekisterien 
avulla ja 1415 löydettiin hakusanojen avulla 
rekistereistä. 

Tietokantahaussa etsimme yrityksiä vuosilta 
2010-2019, mutta alkupään tietojen 
puutteellisuuden vuoksi analyysiin otettiin 
vuodet 2012-2019. Mukana luvuissa ovat näin 
ollen myös yritykset, joilla on ollut toimintaa 
tarkastelujakson aikana, mutta jotka ovat jo 
lopettaneet toimintansa.

Toimijoiden lukumäärä kasvoi koko 
tarkastelujakson ajan. Vuodelta 2019 löysimme 
tietokannasta 1782 toimijaa, joiden liikevaihto 
ylitti 100k€. Haun rajaukset ja reunaehdot 
huomioiden arvioimme, että alalla oli vuonna 
2019 noin 3200 toimijaa. Arviomme nousi 
kesäkuusta, jolloin arvioimme toimijoiden 
lukumäärän olevan 2500-3000.

Toimijoita löytyi kaikkiaan 306 paikkakunnalta, 
joista selvimmin edustettuna oli Helsinki, 
ohessa 30 yleisintä paikkakuntaa. 

Toimijat edustivat 92 eri toimialaa (NACE-
luokitus), joista 29 toimialalla oli yli kolme 
toimijaa. 

Yläpuolella:
Yleisimmät toimialat 
(yli kolme toimijaa)

Oikealla:
Satunnaiset toimialat

(1-3 toimijaa)



Liikevaihdon jakautuminen 
kokoluokittain

Tapahtumateollisuuden liikevaihto on kasvanut 
koko tarkastelujakson ajan. Tilastoista 
tunnistamiemme toimijoiden yhteenlaskettu 
liikevaihto oli vuonna 2019 n. 1,8 miljardia 
euroa. Tutkimuksen otanta huomioiden 
arvioimme koko alan liikevaihdon olleen 
vuonna 2019 2,35 miljardia euroa. 

Arviossa on huomioitu 1) otannan rajaus yli 
100k€ liikevaihdon toimijoihin, 2) otannasta 
puuttuva tunnistamaton toimijajoukko, 
3) vuoden 2019 osalta yhä osin puuttuva 
tilastotieto, ja 4) se, että tunnistettujen 
toimijoiden koko liiketoiminta ei kaikilla aina 
liity tapahtumiin. 

Tapahtumateollisuuden 
liikevaihto on liki 

kaksinkertaistunut vuosina 
2012-2019

Tapahtumateollisuuden 
toimijoiden liikevaihto oli 

vuonna 2019 arviolta 
2,35 miljardia euroa.

Arvioimme myös vuoden 2020 koronakriisin 
vaikutuksia toimialan liiketoimintaan. Arvion 
perusteena käytimme kyselyn esiin tuomia 
havaintoja. Varovaisesti arvioiden toimialan 
liikevaihto jää tänä vuonna noin 1,5 miljardia 
euroa pienemmäksi kuin vuonna 2019, jääden 
kokonaisuutena reilusti alle yhden miljardin.

Tarkastelimme liikevaihdon kehitystä myös 
alueellisen jakautuman pohjalta (taulukko 
sivulla 15). Liikevaihto on kasvanut kaikissa 
maakunnissa. Alueellisessa tarkastelussa esiin 
nousi eritoten yksittäisten tapahtumien iso 
merkitys alueella: esimerkiksi Etelä-Savon 
alueella tapahtumaliiketoiminta on kasvanut 
yhdeksänkertaiseksi sitten vuoden 2012, ja 
uskomme tämän selittyvän jollakin tietyllä 
suuremmalla tapahtumalla, joita on järjestetty 
vuodesta 2015 alkaen. Sen sijaan alueilla, joilla 
tapahtumia järjestetään runsaasti, kehitys on 
ollut tasaisempaa. 

Koronakriisi vähentää 
tapahtumateollisuuden

vuoden 2020 liikevaihdosta 
arviolta 1,5 miljardia euroa. 

Tulokset
Liikevaihto

Kuva: Tampere, alihankintamessut/Otto Vainio



Ala on varsin työintensiivinen ja myös alalla 
vakituisesti toimivan henkilöstön määrä kasvoi 
koko tarkastelujakson ajan. Vuonna 2019 
tapahtumateollisuuden toimijat työllistivät 
tilastojen mukaan vakituisesti yli 17 000 
henkilöä. 

Tilastot ovat henkilöstömäärien osalta 
kuitenkin epätarkkoja. Puutteellisten tietojen 
sekä analyysin rajauksen vuoksi arvioimme, 
että tapahtumateollisuus työllisti vuonna 
2019 vakituisessa työsuhteessa noin 20 
000 henkilöä. Jos tilapäinen henkilökunta 
jätetään huomioimatta, keskimääräinen 
työntekijäkohtainen liikevaihto on ollut noin 
100 000€.

Tilapäiset työntekijät eivät näy 
tilastoissa, mutta alan luonteen vuoksi 
heidän roolinsa tapahtumateollisuuden 
työllistämisvaikutuksessa on äärimmäisen 
merkittävä. Kyselytutkimuksen tulosten 
ja tilastototietojen havaintojen pohjalta 
arvioimme, että alan kokonaistyöllistävyys 
vuonna 2019 oli 120 000-175 000.

Vakituisen henkilöstön määrän 
jakautuminen kokoluokittain

Vakituista henkilöstöä
n. 20 000

Tilapäistä henkilöstöä
120 000 - 175 000

Yläpuolella:
Tuloksen kehitys

Oikealla:
Vuoden 2019 
kannattavuus 

toimialoilla, joilla 
on yli 7 toimijaa

Alan kannattavuus on kehittynyt selvästi 
parempaan suuntaan viimeisten viiden vuoden 
aikana. Vuosien 2018 ja 2019 välillä on erityisesti 
tapahtunut merkittävä kannattavuusloikka, 
jonka syiden selvittäminen olisi jatkossa 
mielenkiintoista.

Tilastollisten toimialojen kesken kannattavuus 
jakautuu kuitenkin huomattavan eri tavoin. 
Ohjelmatoiminnan kannattavuus on yli 15% 
kun taas urheilujärjestöjen kannattavuus on 
negatiivinen. Kannattavuus jakautuu myös 
alueellisesti epätasaisesti.

Alan keskimääräinen 
kannattavuus vuonna 2019 

oli 6,5%

Tulokset
Henkilöstö

Tulokset
Kannattavuus



Alapuolella:
Maakuntavertailu

Tulokset
Indeksit

Indeksoitu liikevaihdon kehitys maakunnittain Indeksoitu henkilöstön kehitys maakunnittain



Tulokset
Avoimet kysymykset:

Haasteet Kuva: Kirkkopalvelut/Heikki KynsijärviKuva: Lataamo

Kuva: Petteri Unkila

Kuva: Helsinki Marketing/Jussi HellstenKuva: Veikkausliiga/Juha 
Soininen

Tämän toimialatutkimuksen 
ensimmäisessä vaiheessa kesäkuussa 
2020 toteutimme kyselytutkimuksen, 
johon vastasi 269 toimijaa. Kyselyn 

numeraaliset tulokset julkaistiin 
ensimmäisessä raportissa. 

Numeroiden lisäksi kysely sisälsi myös 
avoimia kysymyksiä: 

Mitä haasteita alalla on?

Mitä mahdollisuuksia alalla 
näkyy?

Mitä toiveita 
Tapahtumateollisuus ry:n 

toiminnalle on?

Olemme kesän aikana analysoineet 
vastaukset. Ne luettiin läpi

ja jaettiin sisällön perusteella
kategorioihin. Tämän jälkeen
kategorioita voitiin käsitellä

tilastollisesti yhdessä kyselyn
muiden osa-alueiden kanssa.

Tälle ja seuraavalle aukeamalle olemme koostaneet avoimissa vastauksissa toistuneet teemat 
ja ryhmitelleet ne kysymysten mukaan alan toimijoiden kokemiin haasteisiin, näkemiin 

mahdollisuuksiin ja Tapahtumateollisuus ry:lle esitettyihin toiveisiin. 



Tulokset
Avoimet kysymykset:

Toiveet TT ry:lle

Tulokset
Avoimet kysymykset:

Mahdollisuudet



Kyselymuuttujien korrelaatiot 
(korrelaatioluku suluissa)

Seuraavilla muuttujilla on vahva keskinäinen 
riippuvuus:

Liikevaihdon suuruus ja henkilöstömäärä 
korreloivat luonnollisesti erittäin vahvasti 
(0,677)

Mikäli vastaajan organisaatio toimii 
pääsääntöisesti päähankkijana, sitä 
todennäköisemmin ei ole muuta kuin 
tapahtumaliiketoimintaa  (-0,283)

Mikäli vastaajan organisaation toimii 
pääsääntöisesti päähankkijana, sitä 
todennäköisemmin organisaatio palkkaa 
väliaikaista työvoimaa (0,272)

Mikäli vastaaja toimii organisaatiossa 
työntekijänä, sen todennäköisemmin 
liikevaihto on suuri (0,373). Eli isoissa 
organisaatioissa yrittäjä itse tai ylin johdon 
edustaja ei todennäköisesti ole vastannut 
kyselyyn. Luonnollinen korrelaatio.

Mikäli organisaatio toimii myös muilla 
toimialoilla, sitä vähemmän liikevaihto on 
vähentynyt koronasta johtuen (-0,187)

Huomiot heikoista riippuvuuksista:

Toimialaluokka ja sijainti (kunta tai maakunta) 
eivät korreloi muiden vastausten kanssa

Kategorisoinnin ja tilastollisen käsittelyn 
lisäksi teimme avoimista vastauksista 

myös korrelaatioanalyysin.

Korrelaatiokerroin on numeerinen 
mitta satunnaismuuttujien väliselle 
lineaariselle riippuvuudelle, joka 
vaihtelee skaalalla -1…+1. Mitä 

enemmän korrelaatiokerroin poikkeaa 
nollasta, sitä voimakkaampaa 

muuttujien välinen riippuvuus on. Arvo 
1 tarkoittaa, että muuttujien välillä on 
täydellinen riippuvuus, ja -1 tarkoittaa 
täydellistä negatiivista riippuvuutta. 

Negatiivinen riippuvuus tarkoittaa sitä, 
että toisen muuttujan vahvistuessa 

toinen muuttuja heikkenee.

Väliaikaisen henkilöstön määrä ei korreloi 
muiden muuttujien kanssa. 

Muita havaintoja:

Mielenkiintoinen keskivahva korrelaatio: 
Mitä nuorempi yritys (perustamisvuoden 
perusteella), sitä enemmän liikevaihto on 
vähentynyt koronan takia (0,153)

Vastaajien kokemat haasteet

Mikäli vastaaja työllisti väliaikaista henkilöstöä, 
sitä todennäköisemmin haasteissa 
mainittiin taloudelliset haasteet (0,151), 
asiakaskäyttäytymisen haasteet (0,187), sekä 
henkilöstöön liittyvät haasteet (0,160)

Mikäli vastaaja oli todennut, että vuosi 
2019 oli normaalia heikompi vuosi, sitä 
todennäköisemmin taloudelliset haasteet 
mainittiin (0,113)

Organisaation liikevaihdon kasvaessa myös 
huolet asiakaskäyttäytymisestä kasvoivat 
(0,179)

Mikäli vastaaja toimi myös 
muissa organisaatioissa, huolet 
asiakaskäyttäytymisestä vähenivät (-0,226) 

Mikäli vastaaja toimi päähankkijana, haasteet 
asiakaskäyttäytymisestä lisääntyivät (0,149). 
Asiakaskäyttäytymisen haasteet korreloivat 
myös jonkun verran oman organisaation 
henkilöstömäärän kanssa (0,106)

Mikäli vastaaja toimi itse yrittäjänä, huoli 
omasta jaksamisesta kasvoi jonkun verran 
(0,108)

Mikäli väliaikaista työvoimaa ei työllistetty, 
sitä vähemmän esiintyi huolia omasta 
jaksamisesta (-0,123)

Mikäli vastaaja toimii päähankkijana, erilaiset 
haasteet markkinoinnin kanssa kasvoivat 
(0,123)

Mikäli vastaajalla ei ollut muuta liiketoimintaa, 
sitä enemmän mainittiin haasteista liittyen 
kansainvälisyyteen tai liiketoimintaan (0,107)

Mitä enemmän liikevaihto väheni keväällä, 
sitä enemmän mainittiin koronasta johtuvien 
rajoitusten haasteista (0,116)

Mitä isompi liikevaihto, sitä enemmän 
haasteita mainittu liittyen turvallisuuteen ja 
vastuullisuuteen (0,171)

Turvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä 
haasteita mainittiin useammin, mikäli vastaaja 
itse oli yrittäjä (0,199), mikäli vastaaja toimi 
tapahtumien päähankkijana (0,155), tai 
palkkasi väliaikaista henkilökuntaa (0,125)
Turvallisuus- ja vastuullisuusasiat mainittiin 
harvemmin, mikäli vastaajalla oli muuta 
liiketoimintaa (-0,109)

Erityyppiset haasteet liittyen 
tapahtumapaikkoihin tai -tiloihin mainittiin 
useammin, mikäli vastaaja toimi tapahtumien 
päähankkijana (0,129), ja mikäli vuosi 2019 oli 
ollut normaalia heikompi vuosi (0,109)

Mahdollisuudet ja toiveet 
löytyvät seuraavalta 

aukeamalta
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Huomio: Mitä enemmän liikevaihto väheni 
keväällä 2020, sitä vähemmän mainintoja 
henkilöstön kehittämismahdollisuuksista 
(0,072)

Mitä isompi liikevaihto, sitä 
enemmän mainintoja uusista 
liiketoimintamahdollisuuksista ja -ideoista 
(0,102)

Mikäli 2019 oli ollut normaali vuosi, tai 
parempi, sitä enemmän mainintoja uusista 
liiketoimintamahdollisuuksista ja -ideoista 
(0,151)

Mikäli vastaaja ei ollut itse yrittäjä, 
sitä vähemmän mainintoja uusista 
liiketoimintamahdollisuuksista ja -ideoista 
(-0,129)

Mikäli vastaaja toimi itse myös muissa alan 
organisaatioissa, maininnat alan tai oman työn 
arvostuksesta vähenivät (-0,123)

Mitä suurempi henkilöstömäärä, sitä 
enemmän mainintoja Tapahtumateollisuus 
ry:n tuomista hyödyistä (0,114)

Digitaalisisten ratkaisujen mahdollisuuksista 
oli sitä enemmän mainintoja mitä isompi 
liikevaihto (0,081), henkilöstömäärä (0,102) 
ja väliaikaisen työvoiman käyttö (0,120); 
esimerkkeinä ratkaisut resurssien hallintaan ja 
kommunikointiin.

Vastaajien kokemat mahdollisuudet

Mikäli vastaaja itse oli yrittäjä, sitä 
vähemmän mainittiin talouteen 
liittyvistä mahdollisuuksista (-0,108) 
tai asiakaskäyttäytymiseen liittyvistä 
mahdollisuuksista (-0,174). 

Yrittäjävastaajat mainitsivat muita useammin 
mahdollisuuksia henkilökohtaiseen 
kehittymiseen (0,126)

Mitä enemmän liikevaihto oli vähentynyt 
keväällä 2020 koronasta johtuen, sitä 
vähemmän mainittiin asioita liittyen 
taloudellisiin kehitysmahdollisuuksiin 
(-0,139), sekä kumppanien ja verkostojen 
yhteistyömahdollisuuksiin (-0,138)

Mitä enemmän liikevaihto oli vähentynyt 
keväällä 2020 koronasta johtuen, sitä 
vähemmän vastaaja koki näkevänsä uusia 
mahdollisuuksia (0,117)

Osakeyhtiömuotoiset vastaajat tunnistivat 
enemmän mahdollisuuksia liittyen 
koronatukitoimiin (0,113)

Mitä suurempi henkilöstö, sitä enemmän 
tunnistettiin mahdollisuuksia liittyen 
vastuullisuus- ja turvallisuusasioihin (0,183)

Maininnat henkilöstön 
kehittämismahdollisuuksista lisääntyivät 
mitä suurempi liikevaihto (0,145) ja 
henkilöstömäärä (0,203) organisaatiossa oli.

Mahdollisuuksia liittyen kumppani- ja 
verkostoyhteistyöhön nähtiin enemmän, 
mikäli toimittiin tapahtumien päähankkijana 
(0,178), mitä suuremmalla henkilöstömäärällä 
operoitiin (0,147) ja mikäli työllistetään 
väliaikaista henkilöstöä (0,110) 

Mitä isompi liikevaihto, sitä enemmän 
mainintoja koko alan kehitysmahdollisuuksista 
(0,158)

Vastaajien toiveet 
Tapahtumateollisuus ry:lle

Mitä enemmän liikevaihto väheni 
keväällä 2020, sitä enemmän toivotaan 
koulutustoimintaa TT ry:ltä (0,073) ja yhteisiä 
pelisääntöjä (0,153).

Mikäli vastaaja työllisti väliaikaista työvoimaa, 
myös toiveet yhteisistä pelisäännöistä 
mainittiin useammin (0,123). Myös mikäli 
vastaaja oli itse yrittäjä, sitä enemmän 
toivottiin edunvalvontaa (0,130)

Tapahtumien päähankkijat mainitsivat 
muita useammin markkinointiin (0,086) ja 
kommunikointiin/tiedottamiseen liittyvää 
toimintaa ja/tai tukea (0,153). Päähankkijat 
mainitsivat myös useammin edunvalvontaan 
liittyviä toiveita (0,128).

Mikäli vuosi 2019 oli normaalia heikompi 
vuosi, sitä enemmän esitettiin toiveita alan 
arvostuksen parantamiseksi (-0,107)

Yhdistykset ja toiminimellä toimivat vastaajat 
toivoivat muita enemmän yhteisiä malleja, 
kuten sopimusmalleja (0,108). Samaa toivoivat 
väliaikaista työvoimaa työllistävät (0,085) sekä 
toimijat joiden tulos heikkeni keväällä 2020 
(0,085)

Toimijat, joiden liikevaihto heikkeni keväällä 
2020 toivoivat muita enemmän juridista tukea 
(0,135)

Toimijat, joilla oli muuta liiketoimintaa, 
toivoivat muita enemmän neuvontaa liittyen 
kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen 
(0,090)
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Yhteenveto
Tutkimuksemme osoittaa selvästi, että 
tapahtumateollisuus on ollut toimialana 
huomattavan kasvusuuntainen: tapahtumia 
järjestetään enemmän, ammattimaisemmin 
ja kannattavammin. Tapahtumateollisuus 
on myös merkittävän työvoimaintensiivinen 
toimiala: tapahtumat tuovat yhteen yleisöjen 
lisäksi myös laajan verkoston monialaista 
osaamista. 

Yksi merkittävimmistä havainnoista koskeekin 
tapahtumateollisuutta työnä. Aikana, jolloin 
monella toimialalla pohditaan kehittyvän 
teknologian vaikutuksia ihmistyöpaikkoihin, 
tapahtumateollisuus erottautuu alana, jossa 
ihmisten työpanos on nyt ja tulevaisuudessa 
välttämätön. Ammattitaitoisen henkilökunnan, 
ovat he sitten vakituisessa työsuhteessa tai 
tapahtumakohtaisesti työllistettyjä, merkitys 
nousi selvästi tutkimuksessa esiin. 

Isompien toimijoiden ensisijainen huoli 
oli se, miten esimerkiksi yritykseen koottu 
osaamispääoma saadaan pidettyä töissä niin, 
että kun tapahtumia voi järjestää, osaaminen 
ei ole hävinnyt. Tilapäistä henkilökuntaa 
työllistävien tapahtumatuottajien huoli ulottui 
myös vakituisen henkilökunnan ulkopuolelle: 
alalla on valtavasti itsensätyöllistäjiä, jotka ovat 
tapahtumien toteutumiseksi välttämättömiä. 
Moni pelkää, että tämä liikkuva joukko osaajia 
siirtyy pois alalta taloudellisen pakon edessä. 

Samanaikaisesti nimenomaan isommat toimijat 
tunnistivat alan kehitysmahdollisuudet. 
Mitä enemmän toimijalla jo on resursseja, 
sitä enemmän nähtiin mahdollisuuksia 
esimerkiksi digitaalisen teknologian 
hyödyntämisessä, entistä monipuolisemman 
tarjonnan kehittämisessä ja uudenlaisten 
palvelukonseptien luomisessa. Alan vankka 
turvallisuusosaaminen nousi myös vahvasti 
esiin: tapahtumien järjestäjät ovat jo pitkään 
joutuneet pohtimaan yleisöturvallisuutta 
monesta näkökulmasta, ja näkevät tämän 
osaamisen merkittävänä kilpailuetuna koronan 
jälkeisessä ajassa. 

Tapahtumateollisuuden toimijoiden yksi 
yhteinen piirre nousi kuitenkin vahvasti esiin 
mahdollisuuksissa: varsinkin yrittäjät näkivät 
kriisin mahdollisuutena henkilökohtaiseen 
oppimiseen ja uusien väylien löytämiseen. 
Samanaikaisesti huoli omasta jaksamisesta oli 
kova.

Yhteiseksi murheenaiheeksi nousi myös 
asiakaskäyttäytyminen ja sen muutos. Eritoten 
tahot, joilla on suora rajapinta yleisöön, 
kantoivat huolta siitä, koska ihmiset uskaltavat 
palata tapahtumiin. Esiin nostettiin sekä 
todelliset terveysuhat, eli kysymys siitä, koska 
korona saadaan kuriin, että jäljelle jäävä 
pelko. Koska tapahtumien tilaajat uskaltavat 
tilata tapahtumia? Koska yleisöt uskaltavat 
tulla paikalle? Kuinka kauan ja minkälaisia 
maineuhkia tapahtumien järjestämiseen liittyy?

Koronan vaikutusta nimenomaan tapahtumiin 
liittyvään liiketoimintaan kuvasi myös se, että 
ne toimijat, joiden liiketoiminnasta tapahtumat 
muodostivat vain osan, pärjäsivät merkittävästi 
paremmin. Koronan vaikutukset osuvat siis 
nimenomaan toimialan ytimeen, eivätkä riipu 
siitä, miten tuottoisa yritys ennen koronaa oli. 
Vaikka osa vastaajista näkikin yhtenä koronan 
aikaansaamana vaikutuksena sen, että jäljelle 
jäävät toimijat ovat entistä vahvempia, koronan 
vaikutukset eivät kuitenkaan korreloineet 
yrityksen aiemman tuloksen kanssa. 

Toisin sanoen, riippumatta siitä, menikö 
toimijalla vuonna 2019 hyvin vai huonosti, 
koronan vaikutus on ollut samankaltainen - 
vaikka luonnollisesti jo ennaltaan tiukilla ollut 
talous teki kriisistä akuutimman. Tämän vuoksi 
varsin moni vastaaja nosti esiin julkisen tuen 
tarpeen: vaikka alalla on totuttu ratkaisemaan 
ongelmia riippumattomasti, tällä hetkellä 
tapahtumateollisuuden toimijat katsovat, että 
koska ongelmat ovat systeemisiä ja heistä 
riippumattomia, nimenomaan toimialaan 
musertavasti kohdistuvia, julkinen tuki olisi 
liiketoiminnan jatkoedellytysten ja työpaikkojen 
säilyttämisen vuoksi välttämätöntä. 

Tapahtumateollisuus ry:n perustaminen 
katsottiin oikeansuuntaiseksi toiminnaksi 
nimenomaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
Yhdistyksen ensisijaiseksi tehtäväksi todettiin 
tietoisuuden lisääminen toimialasta, ja siihen 
liittyen julkisen tukipaketin lobbaaminen. 

Tapahtumateollisuus on toimiala, 
jolla on omalaatuinen rakenne, 
ainutlaatuiset toimintamallit, ja 

valtavasti tulevaisuuden potentiaalia 
niin talouden pyörien pyörittäjänä 

kuin muiden arvojen (yhteisöllisyys, 
elämyksellisyys) luojana. Piirtääkö 
koronakriisi tapahtumateollisuuden 

julkiseen tietoisuuteen?

Ammattitaitoiset tekijät ovat 
tapahtumien a ja o - miten 
varmistetaan, että osaajat 
selviävät koronakriisistä ja 

pysyvät alalla? 

Tapahtumien tuottaminen vaatii 
kassaa - kulut tulevat ensin, 

mahdolliset tulot vasta sitten. 
Jääkö koronan jälkeen pystyyn 
toimijoita, jotka voivat tuottaa 
tapahtumia näillä taloudellisilla 

reunaehdoilla?

Digitaaliset teknologiat 
mahdollistavat etäyhteydenpidon, 

mutta samanaikaisesti ihmiset 
tarvitsevat myös fyysistä läheisyyttä. 

Tulevaisuuden tapahtumat 
lienevätkin hybridimuotoisia 

yhdistelmiä, jotka parhaimmillaan 
hyödyntävät molempien 

läsnäolomuotojen parhaita puolia.

Tapahtumateollisuus tarvitsee 
sekä hyvin suuria että pieniä, 
ihmisen kokoisia toimijoita. 

Koronan aiheuttamat ongelmat 
ovat näille erilaisia: siinä missä 

matkustusrajoitukset hankaloittavat 
isoille toimijoille välttämättömiä 

kansainvälisiä yhteyksiä, 
itsensätyöllistäjät näkevät nälkää.  

KORONAN 
VAIKUTUKSET 

PÄHKINÄNKUORESSA

Pelkän tapahtumateollisuuden 
liikevaihdon pudotus on

-1,5 miljardia euroa. Luvussa 
ei ole mukana tapahtumien 

tapahtumattomuuden aiheuttamia 
muita tulonmenetyksiä (esim. 

majoitus-, ravitsemus- ja 
kuljetusaloille).

Vakituisen henkilökunnan 
lomautukset ja irtisanomiset

vaikuttavat yli 10 000 työntekijään.

Noin 80% toimijoista ei pysty 
työllistämään yhtään tilapäistä 
työntekijää (eivätkä loputkaan 

työllistä heitä tavalliseen tapaan). 
Tämä koskee noin 100 000 - 140 000  

itsensätyöllistäjää.

Yli puolet toimijoista pelkää 
toiminnan jatkomahdollisuuksien 
puolesta. Tämä koskee noin 1250-
1500 toimijaa, joista suurin osa on 

yrityksiä.
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Lopuksi
Olemme tämän toimialatutkimuksen aikana 
saaneet tutustua paitsi alan toimintamalleihin 
ja rakenteisiin, myös alalla toimiviin ihmisiin. 
Mitä syvemmälle olemme päässeet, sitä 
vakuuttuneemmiksi olemme tulleet siitä, että 
tapahtumateollisuus on tulevaisuuden ala. 

Tapahtumateollisuus on ammattimaisena 
toimialana suhteellisen nuori, ja 
järjestäytyneenä toimialana vielä 
nuorempi. Se on syntynyt mielenkiinnosta, 
harrastuneisuudesta, intohimosta – tapahtumat 
syntyvät halusta saattaa ihmisiä yhteen, 
tahdosta luoda elämyksiä, kokemuksia, 
muistoja. Muutamana viime vuosikymmenenä 
ala on ammattimaistunut, harrastuksesta on 
tullut työtä, ja eritoten viime vuosien aikana 
tapahtumatyöstä on kehittynyt monipuolinen 
ja huippuammattitaitoa vaativa laji. 

Tämä osaamisen kehittyminen ja alan 
ammattimaistuminen näkyy selvästi alan 
tunnusluvuissa: toimijoiden määrä, alan 
ammattilaisten määrä, liikevaihto ja toiminnan 
kannattavuus ovat kaikki olleet selvässä 
nousussa. Samanaikaisesti ala on kuitenkin 
säilyttänyt sielunsa: monet tapaamamme 
ammattilaiset suhtautuvat työhönsä 
intohimoisesti – tapahtumia tehdään, koska se 
on kivaa niin kokijoille kuin tekijöillekin! 

Tämänkaltainen ammattitaidon ja 
henkilökohtaisen mielenkiinnon yhdistelmä ei 
ole itsestäänselvyys kovinkaan monella muulla 
toimialalla. Lisäksi tapahtumateollisuuden 
työskentelymalli edustaa jo nyt työn 
tulevaisuuden tutkimuksissa tunnistettuja, 
nousussa olevia työskentelytapoja: itsenäiset 
työntekijät tulevat yhteen tuotantokohtaisesti 
luodakseen kokonaisuuksia, joiden luomiseen 
yhdelläkään yksittäisellä organisaatiolla ei ole 
rahkeita. 

Tapahtumateollisuuden ammattilaiset ovat 
luovia moniosaajia, projektihallinnan ja 
ongelmaratkaisun mestareita; samanaikaisesti 
ketteriä ja kekseliäitä, sekä käytännönläheisiä 
ja realistisia. He osaavat verkostoitua, 
puhaltaa yhteen hiileen ja käyttää saatavilla 
olevia resursseja joustavasti. He näkevät 
mahdollisuuksia siinä, missä muut näkevät 
ongelmia.

Joten kun tapahtumien tekijät näkevät 
ongelmia, ne ovat isoja. Vuosi 2020 tulee 
jäämään tapahtumateollisuuden yhteiseen 
muistiin pikimustana vuotena, jolloin sekä 
organisaatiot että ihmiset olivat syvässä 
ahdingossa. 

Tätä kirjoitettaessa ei näytä siltä, että julkista 
apua alalle olisi oitis löytymässä: koska 
tapahtumateollisuutta ei ole juuri tunnistettu 
toimialana, ovat myös sen ongelmat jääneet 
näkymättömiksi. Toivomme, että tämä 
tutkimuksemme on osaltaan tuonut esiin 
toimialan ominaispiirteitä, merkitystä ja 
mahdollisuuksia – ja niiden myötä myös 
julkisen tuen tarvetta. 

Se, koska pääsemme kohtaamaan toisiamme 
tulevaisuuden upeisiin tapahtumiin, riippuu 
siitä, kuinka syvällä alan on koronakriisin myötä 
käytävä: osaako ja haluaako valtionhallinto 
loiventaa pudotusta ja lyhentää ylöspäin 
kivuttavaa matkaa?

Kaikista tässä tutkimuksessa tunnistetuista 
haasteista huolimatta, me tutkijat 
uskomme tapahtumateollisuuden entistä 
ehompaan huomiseen. Koronakriisi on 
tapahtumateollisuudelle sitä, mitä öljykriisi oli 
valmistavalle teollisuudelle: ensisilmäyksellä 
haaste, joka tuntuu vievän toimintaedellytysten 
maton toiminnan jalkojen alta, mutta 
taaksepäin katsottuna tulikoe, joka tönäisi alan 
kehityksen uusiin, entistä elämyksellisempiin 
suuntiin. Näin toivomme ja näin uskomme. 

Milla, Thomas ja Annika
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