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Tapahtuma

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.

Lähde: Tapahtumateollisuus Ry



Tapahtumateollisuus
Suomessa 

Suomessa n. 3200 
yritystä työllistää 
200 000 henkilöä

Toimialan 
kokonaisarvo 2,35 

miljardia euroa

Alalla on paljon 
freelancereitä sekä 
toiminimiyrittäjiä

Vakituisia tekijöitä
20 000

Huom! Analysointi
hankalaa, koska ala 
pirstaloituu monille

aloille



Näkökulmat

• Sisältö

• Formaatit

• Liiketoiminta



Liiketoiminta 

• Yksi tapahtuma voi tuottaa
myyntiä kymmenille eri aloille



Suomen live-kentän jakautuminen 2019

• Music Finland (2018) on arvioinut 
vuoden 2018 osalta festivaalien, 
konserttien, live-klubien ja laivojen 
kokonaisliikevaihdoksi 272,4 
miljoonaa euroa. 

• Arviossa eivät ole mukana 
klassisen musiikin festivaalit, joiden 
arvo on noin 20 miljoonaa euroa 
(Finland Festivals, 2017).



Live-alan vaikutukset

Live-ala vaikuttaa 
yhteiskunnallisesti, 

sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja 

kulttuurisesti

Venue (klubi, 
konserttitalo, tanssilava) 
tai festivaali on pienillä 
paikkakunnilla monesti 

alansa ainoa toimija

Elävän musiikin tarjonta 
lisää paikkakunnan 
elinvoimaisuutta ja 

houkuttavuutta 

Festivaalit ja venuet
lisäävät yhteisöllisyyttä ja 

tarjoavat 
ponnahduslaudan uusille 

esiintyjille. 

Elävän musiikin 
tapahtumat tuottavat 

myös alueen muille 
yrityksille taloudellista 

hyötyä

Venuet ja festivaalit 
tarjoavat lisäksi 

koulutusta sekä edistävät 
yhdenvertaisuutta ja 

hyvinvointia





Tilannekuva

• 2022 kesällä järjestetään 384 festivaalia, joista 55 on uusia

• Kuluttajilla on ostettuja lippuja vuoden 2020 tapahtumiin
käyttämättä

• Klubikeikan suunnittelu: viimeistään 3 kk aiemmin, 
kiertueet 6kk aiemmin (ulkomailla tapahtuvat kiertueet
vuotta aiemmin)

• Isomman venuen keikka: viimeistään 1 vuoden aiemmin
(festivaalit, areenat, jäähallit)

• Tapahtuman perumisesta aiheutuvat kustannukset
riippuvat siitä miten lähellä tapahtuma on. 

• Tällä hetkellä tapahtuma-alaa opiskelevat työllistyvät
nopeasti (Työmarkkinatorilla tarjolla yli 300 työpaikkaa) 



Lähteet ja hyvää infoa: 
https://www.tapahtumateollisuus.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tapahtumateollisuuden-
toimialaselvitys.pdf

https://www.tapahtumateollisuus.fi/mita-on-tapahtumateollisuus/

https://www.etla.fi/julkaisut/tapahtuma-alan-rooli-suomen-taloudessa/

https://www.businessoulu.com/media/2019/pdf/kulttuurifestivaalien-vaikutukset-pohjois-
pohjanmaalla.pdf

Tapahtuma-alan rooli Suomen taloudessa. Etla, raportti 116, 6.9.2021. Saatavissa: 
https://www.etla.fi/julkaisut/tapahtuma-alan-rooli-suomen-taloudessa/

Kiitos! 
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