
 

 

Tapahtumateollisuus ry:n kannanotto 9.8.2020 

TAPAHTUMA-ALAN SELVIYTYMINEN EDELLYTTÄÄ PÄÄTTÄJIEN JA VIRANOMAISTEN 

VUOROPUHELUA ALAN KANSSA 

Yhteistyö varmistaa tapahtumien turvallisuuden ja voi pelastaa kymmenet tuhannet työpaikat 

 

Tapahtumateollisuus on viranomaisrajoitusten vuoksi ollut kokonaan suljettu 13.3.-31.5.2020. 

Rajoitusten lieventymisestä huolimatta ala on edelleen pääosin seisahduksissa, koska tapahtumien 

käynnistyminen tapahtuu viiveellä rajoitusten purkamiseen nähden. Turvallisen tapahtuman 

järjestäminen on mahdollista myös koronaepidemian aikana ja niiden mahdollistaminen on edellytys 

alan tuhansien yrittäjien selviytymiselle.  

Tapahtumateollisuus on Suomessa yli 2 miljardin arvoinen toimiala, joka työllistää kymmeniä tuhansia 

ihmisiä. Tapahtumia toteutetaan lukuisissa erilaisissa formaateissa (urheilukilpailut ja -ottelut, 

kongressit, messut, näyttelyt, yritystapahtumat, teatteri- ja elokuvanäytökset, konsertit, festivaalit, ym.) 

tapahtumajärjestäjien ja alan laajan alihankintaverkoston toimesta.  

Tapahtuma-alan yrityksistä lähes 80 prosenttia ilmoittaa maalis-heinäkuun liikevaihdon pudotuksen 

olevan vähintään 80 prosenttia. Tähän saakka myönnetyt kulttuuritapahtumien avustukset tai 

yritysten yleinen kustannustuki eivät ole tarjonneet merkittävää apua, sillä ne jättävät ulkopuolelle 

valtaosan monimuotoisen alan yrityksistä. 

Tapahtumateollisuuden taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ovat mittavat.  Lisäksi tapahtumien 

välilliset vaikutukset muille aloille sekä yhteiskunnan hyvinvoinnille ovat erittäin laajat.  

 

• Mahdollinen kategorinen rajoitusten kiristäminen voisi aiheuttaa mittavan konkurssiaallon jo 

valmiiksi kriittisessä tilassa olevissa yrityksissä ja jopa koko elinkeinon tuhoutumisen. 

Kerrannaisvaikutukset ulottuvat välittömästi myös muille aloille, kuten matkailu- ja 

ravitsemisliiketoimintaan. 

• Tapahtumateollisuus ry edellyttää päättäjiltä ja viranomaisilta aktiivista vuoropuhelua 

tapahtuma-alan ammattilaisten kanssa tapahtumarajoituksiin liittyvissä kysymyksissä ja 

valmistelutyössä.  

• Tapahtumien kirjo on hyvin laaja. Rajoitustoimenpiteiden tulee huomioida erilaisten 

tapahtumien ja tapahtumapaikkojen luonne sekä niissä olevat mahdollisuudet yleisövirtojen 

käyttäytymisessä ja ohjauksessa. 

• Rajoitusten tulee oikeusvaltiossa perustua voimassa olevaan lainsäädäntöön, eikä niillä tule 

tarpeettomasti estää elinkeinonharjoittamista tai asettaa eri alojen elinkeinonharjoittajia 

keskenään eriarvoiseen asemaan.  

 

Suomessa ei ole kesäkuun alun jälkeen tiettävästi todettu yhtään yleisötilaisuudesta syntynyttä 

koronatartuntaa tai -altistusta. Uudet tartunnat ovat julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan tulleet 

Suomeen pääasiassa ulkomaille suuntautuneen matkailun mukana tai syntyneet yksityishenkilöiden 

järjestämissä kokoontumisissa.  

Tapahtumateollisuus ry työskentelee aktiivisesti koko tapahtuma-alan kanssa varmistaakseen 

tapahtumien turvallisen toteuttamisen uudessa, muuttuneessa tilanteessa. Järjestö painottaa, että 

erityistä huomiota uusien käytäntöjen osalta vaaditaan niissä tapahtumissa, joissa on ohjelmalavoja. 

Tapahtumajärjestäjän ja tapahtumien turvallisuushenkilökunnan tulee tarvittavin toimenpitein 

varmistaa turvavälien säilyminen myös lavojen edustalla koko tapahtuman ajan.  



 

 

 

Lisäksi Tapahtumateollisuus ry vetoaa ja viestii yleisöille vastuullisen tapahtumaosallistumisen 

tärkeydestä. Myös yleisöjen tulee oppia toimimaan tapahtumien uuden normaalin edellyttämällä 

tavalla. 

 

 

Tapahtumateollisuus ry on tapahtuma-alojen valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Tapahtumateollisuus 
edustaa ammattimaisia tapahtumajärjestäjiä, tapahtumapaikkoja, tapahtumatekniikan ja - rakenteiden palveluita, 
tapahtumien lipunmyynti-, esiintyjä- turvallisuus- ja cateringpalveluita sekä muita tapahtumille suunnattuja 
palveluja, suunnittelua ja konsultointia. 

www.tapahtumateollisuus.fi 

Tapahtumateollisuuden toimialatutkimus 2020 
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