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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.

Tässä esityksessä:

● Esittelemme suomalaisen tapahtumaelinkeinon ja sen kohtaamat 
koronaepidemian vaikutukset.

● Kerromme nykyisten, koronakriisin vuoksi myönnettyjen tukien 
soveltuvuudesta tapahtumatoimialalle.

● Esitämme perustelut ja ehdotuksen alan omaksi tukimalliksi ja 
vaihtoehdon yritysten kustannustuen kriteerien muuttamiseksi.



1. Tapahtumateollisuus 

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä, jotka työllistävät vakituisesti 20 000 ja 
tilapäisesti jopa 175 000 ihmistä. Koko teollisuuden yhteenlaskettu arvo on  2,35 miljardia 
euroa.

Tapahtumateollisuus on näkymätön toimiala, koska virallinen toimialaluokitus ei tunnista 
sitä omaksi toimialakseen. Tapahtumia ei myöskään valtionhallinnossa tunnisteta 
liiketoiminnaksi, vaan niitä käsitellään sisältöjen, kuten kulttuurin ja urheilun kautta.

Tapahtumat ovat merkittävä elinvoiman ja hyvinvoinnin moottori, joka toimii laajasti 
koko Suomessa. Messut ja muut B2B -tapahtumat ovat yritysten tärkeä myynnin ja 
markkinoinnin kanava. Taide-, viihde-, hengelliset ja urheilutapahtumat vahvistavat 
osallisuutta ja hyvinvointia. Julkiset kokoukset ja mielenilmaukset ovat demokratian 
toteutumisen väline.

Tapahtumateollisuudella on merkittäviä välillisiä taloudellisia vaikutuksia ainakin 
majoitus-, ravitsemis-, liikennöinti-, ja vähittäiskaupan aloille.

Lähde: Tapahtumateollisuuden toimialatutkimus 2020. Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulu.

Kuva: Tapahtumateollisuuden sisällöt, formaatit ja liiketoimintamuodot.



2. Koronan vaikutukset tapahtumaelinkeinolle

Viranomaisen määräämien kokoontumisrajoitusten vuoksi tapahtumaelinkeinon 
harjoittaminen on ollut kokonaan kiellettyä 13.3.2020 - 31.5.2020. 

Edelleen 1.6. alkaen tapahtumaelinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut merkittävästi 
tapahtumiin kohdistuneiden voimakkaiden rajoitusten vuoksi. Tapahtumateollisuuden 
teettämän toimialatutkimuksen mukaan:

● 90% tapahtuma-alojen yrityksistä liikevaihdot ovat maalis-elokuun 
aikana pudonneet 80%. Pelkästään tapahtumista elinkeinonsa saavien 
yritysten liikevaihdon pudotukset ovat jopa 95%. 

● Alan kokonaisarvosta uhkaa kuluvan vuoden aikana kadota 1,5 miljardia 
euroa.

● Koronaepidemian vuoksi alalla on lomautettu lähes 9000 työntekijää ja 
jopa 136 000 tilapäistyöntekijää on jäänyt kokonaan työllistämättä.

Tapahtumateollisuuden keräämät luvut ovat vertailukelpoisia myös Poliisihallitukselta 
saadun tilaston kanssa. Sen mukaan maalis-kesäkuussa ilmoitettujen yleisötilaisuuksien 
määrät laskivat 83% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Tapahtumateollisuus on valtakunnallinen toimiala ja sen menetykset näkyvät välittömästi myös monien muiden 
toimialojen sekä kuntatalouden menetyksinä. 

Matkailu- ja ravitsemistoimialaa edustava MaRa ry on tiedotteessaan 21.8.2020 todennut, että matkustamiseen ja 
etätyöhön liittyvät rajoitukset ja suositukset näkyvät tapahtumien peruuntumisina sekä sitä kautta heikentävät koko 
alan yritysten näkymiä..



Tapahtumateollisuus ry on käynnistänyt toimialatutkmiuksen yhteistyössä Turun 
Yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa kesäkuussa 2020.  Tutkimuksessa kartoitettiin 
myös toimialan liikevaihdon, yritysten määrän, toiminnan kannattavuuden ja 
henkilöstömäärän kehitystä viime vuosilta.  

Alla esitetyistä kuvaajista voidaan havaita, että kaikki tutkitut mittarit kertovat alan 
jatkuvasta, vakaasta kasvusta. 

Toimialan liikevaihdon ennuste 2020



Voimakkaasta kasvusta täyskieltoon

Tapahtumatoimiala on ollut viime vuodet voimakkaan kasvun ala.. Vaikka toimialan yritykset 
ovat vielä pääosin kotimaisessa omistuksessa, ovat useat kansainväliset tapahtuma-alan 
toimijat löytäneet tiensä Suomen markkinoille tällä vuosituhannella. Aivan viime vuosina 
alalla on myös nähty merkittäviä kansainvälisten sijoittajien toteuttamia yritysostoja. 
Talouden yleinen kasvu ruokkii tapahtumien kasvua ja tapahtumat taas toimivat kasvun 
kiihdyttäjinä monille muille toimialoille. Lisäksi tapahtumat tuottavat yhteiskunnalle 
monenlaista aineetonta hyvää.

Tapahtuma-alalle on Suomessa viime vuosina tehty suuria investointeja.  Juuri uudistettu ja 
avautunut Helsingin Olympiastadion on näistä mittavin esimerkki. Samaan aikaan vireillä 
olevista useista uusista areenahankkeista ensimmäisenä toteutumassa oleva ja jo pitkälle 
rakennettu Uros Live tulee olemaan yksi Tampereen aluetalouden vetureista. Samoin 
Suomessa käynnissä oleva hotellien rakennusbuumi kertoo viestiä tapahtumien 
yleisövirtojen kasvusta, sillä merkittävä osa hotellien majoitusöistä syntyy niin liike-elämän 
kuin vapaa-ajan tapahtumien synnyttämästä tarpeesta. Tapahtumien vaikutus talouteen ja 
työllisyyteen on valtakunnallinen. Tapahtumien merkitys ihmisten arjessa on kasvanut, kun 
kulutus maailmanlaajuisesti painottuu jatkuvasti enemmän aineettomiin elämyksiin.

 Voimakkaasti kasvava ja kehittyvä ala pysäytettiin kuitenkin koronaepidemian vuoksi kuin 
seinään Suomessa 13.3.2020. Alan elpyminen on vasta käynnistymässä  ja epidemian sekä sen 
rajoitustoimien ennustamattomuudesta johtuva epävarmuus koettelee edelleen yleisöjen ja 
yritysten luottamusta tapahtumiin osallistumiseksi. Alan tuoreimmat tutkimukset 
ennustavat kuluvana vuonna jopa 1,5 miljardin euron arvonmenetyksiä.

Tapahtuma-alan yritysten kykyä harjoittaa liiketoimintaa ja innovoida se 
kannattavaksi uuteen, terveysturvallisuuden sanelemaan normaaliin, tulee tukea 
kaikista näistä edellämainituista syistä.



3. Tapahtumateollisuuden rakennemuutos

Koronaepidemian vuoksi voimassa olevat 
terveysturvallisuuden määräykset ovat 
aiheuttaneet tapahtumateollisuudessa 
liiketoiminnan tuottavuteen kohdistuvan 
äkillisen ja ennustamattoman 
rakennemuutoksen. 

Terveysturvallisuudesta annetut määräykset 
tulevat todennäköisesti olemaan voimassa vielä 
pitkään, jopa vuosia. Tapahtumaelinkeinon on 
sopeutettava toimintaansa pysyvästi ja 
rakennettava kannattava liiketoiminta uudelleen

Kuva: Tapahtumat etsivät parhaillaan keinoja uusien terveys- 
turvallisuusmääräysten ja kannattavan liiketoiminnan 
yhtäaikaiseksi toteuttamiseksi

Tapahtumat ovat väline ihmisten kohtaamisen ja kontaktien synnyttämiseksi. Alan 
liiketoiminnan tuottavuus on suurelta osin perustunut yleisömäärien maksimointiin. 
Muuttuneiden terveysturvallisuusmääräysten aikana kohtaamiset ja kontaktit tulee 
kuitenkin minimoida ja kohtaaminen toteuttaa turvavälein. Tämä asettaa tapahtuma- 
liiketoiminnalle vaatimuksen kehittää nopeasti uudenlaisia toimintamuotoja ja 
ansaintalogiikoita. Tapahtumateollisuuden yritykset tarvitsevat tukea rakennemuutoksesta 
selviytymiseksi ja uudenlaisen liiketoiminnan kannattavuuden synnyttämiseksi.

4. Olemassa olevat tuet ja niiden soveltumattomuus 

Tapahtumateollisuus ry selvitti  tukien kohdentumista 
toimialan yrityksille elokuussa 2020 teetetyllä kyselyllä. 
85% kyselyyn vastanneista yrityksistä on hakenut 
koronakriisin aikana tukea valtiolta tai kunnalta. Näistä 
yrityksistä

● 51% on saanut Business Finlandin tukea. 
● 24 % on saanut yritysten yleistä kustannustukea
● 23 % on saanut muuta tukea 
● 4% on saanut OKM:n tukia 

15 % kyselyyn vastanneista yrityksistä ei ole hakenut 
tukea lainkaan. Näistä 65% sen vuoksi, että eivät ole 
tukikelpoisia.

 Samassa kyselyssä selvitettiin olemassa olevien ja/tai jo myönnettyjen tukien toimivuutta ja 
riittävyyttä tapahtuma-alan yrityksille. 80% vastaajista kertoi, että nyt haettavissa olevat tai 
myönnetyt tuet eivät riitä korvaamaan koronakriisin aiheuttamia menetyksiä. Seuraavalla 
dialla esitetään kootusti oleelliset syyt tukien tukien soveltumattomuudesta tapahtuma-alalle.



Olemassa olevat tuet ovat toimimattomia / riittämättömiä tapahtuma-alan yritysten 
koronaepidemiasta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi, koska:

● Alan elinkeinotoiminta on ollut viranomaismääräyksillä kiellettyä tai voimakkaasti 
rajoitettua 13.3.2020 alkaen. Olemassa olevat tuet eivät huomioi näin pitkää (6kk) 
liiketoiminnan häiriötä.

● Tapahtumaliiketoiminnan kustannukset syntyvät pitkältä ajalta ennen tuottoja. 
Toimialan erityisen rakenteen vuoksi toiminnan kustannukset sisältävät 
merkittävän määrän yrityksestä ulosmaksettavia kuluja. Olemassa olevat tuet eivät 
tunnista  alan kustannusrakennetta, minkä vuoksi tukisummat ovat jääneet 
pieniksi verrattuna liiketoiminnan massiivisiin tappioihin.

● Tapahtumaliiketoiminta on pysäytetty äkillisesti, mutta sen uudelleen 
käynnistyminen on hidasta. Kustannukset kevään ja kesän tapahtumista olivat 
yrityksissä  jo syntyneet, mutta tulot jäivät toteutumatta. Uusien kustannusten 
synnyttäminen ilman varmuutta tapahtumien toteutumisesta on jo ennestään 
heikossa tilanteessa oleville alan yrityksille valtava riski. Toimialalle 
soveltumattomien tukikriteerien vuoksi kokonaan myöntämättä jäävät tai erittäin 
pieneksi jäävät tukisummat eivät tue alan uudelleen käynnistymistä 
epävarmuuden edelleen jatkuessa.

● Tapahtuma-alojen erityisosaamista toimittavien yksinyrittäjien selviytyminen 
koronakriisistä on oleellista koko tapahtumaekosysteemille. Yksinyrittäjien tukien 
pienuus ja kertaluontoisuus on jo aiheuttanut erityisosaajien siirtymistä muiden 
alojen palvelukseen ja palveluiden saatavuuden heikkenemisen.

Tapahtuma-alan taloudelliset ja työlliset vaikutukset

● Tapahtumateollisuus on 2,35 miljardin arvoinen toimiala, jonka arvosta kuluvana 
vuonna uhkaa kadota jopa 80 %. Äkillisen rakennemuutoksen kohtaaman alan 
elpyminen edelleen jatkuvassa epävarmassa tilanteessa edellyttää tukitoimia. 

● Tähän saakka myönnettyjen erillistukien määrä on ollut mitätön suhteessa koko 
toimialan kokoon.

● Tapahtumatoimiala työllistää vakituisesti vähintään 20 000 ihmistä sekä 
tilapäisesti yli 175 000 ihmistä. Työpaikkojen säilyminen ja työntekijöiden 
pysyminen alalla on varmistettava. 

● Tapahtuma-alan yrityksissä pitkään jatkuneet lomautukset saattavat johtaa 
työntekijöiden irtisanoutumiseen ja poistumiseen alalta.

● Tapahtuma-ala työllistää suomalaisia Hangosta Utsjoelle eli tapahtumatyö 
työllistää laajasti koko valtakunnassa.

Tapahtumien välilliset vaikutukset taloudelle ja työllisyydelle

● Tapahtumien taloudelliset ja työlliset vaikutukset ulottuvat välittömästi muillekin 
toimialoille, kuten matkailu-, majoitus- ja liikennöintialoille. Toimiala on 
valtakunnallinen, joten sen vaikutukset tuntuvat välittömästi aluetaloudessa ja 
-työllisyydessä. 

● Lisäksi tapahtumat ovat monelle yritykselle merkittävä kaupankäynnin ja 
markkinoinnin kanava, jonka puuttuminen heikentää myös näiden yritysten 
näkymiä.

5. Perusteet tapahtuma-alan tukemiselle

4. Olemassa olevat tuet ja niiden soveltumattomuus 



Viranomaisen elinkeinotoimintaan kohdistamat rajoitukset

● Tapahtumaelinkeinon harjoittaminen on ollut kiellettyä 13.3.-31.5.2020 
viranomaisen määräyksellä. Tuonkin jälkeen elinkeinonharjoittamista on edelleen 
merkittävästi vaikeutettu viranomaismääräyksin ja rajoituksin. 

● Viranomaismääräykset ovat asettaneet tapahtumia eriarvoiseen asemaan 
keskenään, kun huvipuistot ovat saaneet toimia ilman henkilömäärärajoituksia 1.6. 
alkaen, muiden yleisötilaisuuksien ollessa edelleen rajoitettuja. 

● Lisäksi viranomainen on voimakkaasti rajoittanut tapahtumatoimintaa 
1.6.-31.8.2020 vaikka tartuntatautilaki antaa mahdollisuuden vain tapahtumien 
kieltämiseen tai sallimiseen.

Koronasta eniten kärsineiden yritysten  tukeminen

● Talousvaliokunta on mietinnössään (TaVM 14/2020 vp) huomioinut, että 
kokoontumisrajoitusten ja maan rajojen sulkemisen seurauksena joidenkin alojen 
toiminta on käytännössä joko estetty kokonaan tai toimintaa on merkittävästi 
rajoitettu. Talousvaliokunta kehotti eduskuntaa valmistelemaan yritysten 
kustannustuesta annetun lain sisään kriteeristön, jossa näiden alojen erityispiirteet 
otetaan huomioon. Tällaista valmistelua ei kuitenkaan toteutettu. 

Tapahtumatoimialan kohtaama äkillinen ja ennustamaton rakennemuutos

● Tapahtumateollisuus on äkillisen ja ennustamattoman rakennemuutoksen 
kohteena. Liiketoiminnan tuottavuus on heikentynyt oleellisesti 
terveysturvallisuusmääräysten vuoksi. 

● Tapahtumateollisuuden toiminnan  jatkuvuus tulee varmistaa tukemalla toimialan 
yrityksiä, jotta ne voivat vastata rakennemuutokseen innovoimalla uudenlaisia, 
kannattavan liiketoiminnan malleja muuttuneeseen tilanteeseen. 

Tapahtumien merkitys yleiselle hyvinvoinnille

● Tapahtumat tarjoavat ihmisille mahdollisuuden osallisuuteen, kouluttautumiseen, 
virkistäytymiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tapahtumien puuttuminen 
heikentää koko yhteiskunnan hyvinvointia ja kehittymistä.

Uhkakuvat

● Alan työntekijöiden ja erityisosaamisen siirtyminen muille aloille (käynnissä jo)
● Itsenäisten, kotimaisten pk-toimijoiden konkurssit. Alan keskittyminen ja 

yksipuolistuminen.
● Alan työntekijöiden työttömyys tapahtumien edelleen peruuntuessa.
● Alan yksinyrittäjien erittäin vaikea tilanne kun työllistyminen tapahtumien 

peruuntuessa ei onnistu. Mahdolliset yksinyrittäjien konkurssit.



Esitämme tapahtumatoimialan elinkeinonvapauden rajoittamisen kompensointia 
erillislaissa määriteltävän tuen kautta. Mallin pohjana olemme käyttäneet lakia 
ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten 
hyvittämisestä.

Ravitsemisalan erillislain perusteiden yhteensopivuus tapahtumatoimialan kanssa

● Ravitsemisalalle on säädetty oma erillinen laki koskien yritysten uudelleen 
työllistämisen tukemista ja toiminnan rajoitusten hyvittämistä. Koska lain 
perustelut lähes kaikilta osin ovat yhteneväisiä myös tapahtumaelinkeinon kanssa 
on laki hyvä malli tapahtuma-alan tukimuotoa suunniteltaessa. 

Uudelleentyöllistämisen tukeminen ja toiminnan rajoitusten hyvittäminen 

● Tapahtuma-alalla tuetaan uudelleen työllistämistä ja hyvitetään toiminnan 
rajoittamisesta  samoin mekanismein, kuin laissa ravitsemisyritysten 
uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä.  
Tapahtuma-alan kohtaamien rajoitustoimenpiteiden pitkän keston vuoksi 
kuitenkin muuttaen siten, että hyvityksen peruste ja laskenta perustetaan tietoihin 
myynnistä vuoden 2019 maalis-marraskuulta sekä vuoden 2020 
maalis-marraskuulta.

● Hyvistystä tulisi hakea jättämällä hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle 
viimeistään 30. päivänä marraskuuta 2020.

6. Esitys tapahtuma-alan omaksi tueksi

7. Esitys yritysten yleisen kustannustuen kriteerien muuttamiseksi

Vaihtoehdoksi oman erillislain säätämiselle Tapahtumateollisuus ry esittää muutoksia 
yritysten yleisen kustannustuen kriteereihin sen kohdistamiseksi paremmin 
tapahtumatoimialan yrityksille. 

Yritysten kustannustuen 
nykyiset kriteerit

Ongelma tapahtumaliiketoiminnan 
osalta

Esitys kriteerin muuttamiseksi

Yrityksen liikevaihto on 
pudonnut vähintään 30%

Kokoontumisrajoitukset ovat 
aiheuttaneet toimialan yrityksille 
merkittäviä liikevaihdon pudotuksia. Tuki 
tulisi kohdistaa nykyistä paremmin 
koronasta eniten kärsineille yrityksille.

Yrityksen liikevaihto on pudonnut vähintään 
50%.

Kiinteiden kulujen ja 
palkkakulujen korvaaminen

Tapahtumatoimiala on yksi uudenlaisen 
työn edelläkävijöistä Suomessa. Näin 
yritysten kiinteät ja palkkakulut voivat 
olla pienet, mutta ulosmaksettavat, 
muuttuvat kulut suuret.

Tukea maksettaessa huomioidaan myös 
yrityksestä ulosmaksettavat, liiketoiminnasta 
suoraan aiheutuneet kustannukset, kuten 
vuokratyövoima, ostopalvelut, leasingmaksut, 
markkinointi.

Tukea myönnetään 1.4.-31.5.2020 
välisenä aikana syntyneisiin 
kiinteisiin kustannuksiin

Tapahtumaliiketoiminnassa 
kustannukset syntyvät pitkältä ajalta 
ennen tapahtuman tuottojen 
tuloutumista.

Tukea myönnetään 1.1.-30.11.2020 syntyneisiin, 
yksilöityihin liiketoiminnan suoriin 
kustannuksiin.



Yritys, jolle on jo myönnetty yritysten yleistä kustannustukea, voi hakea tukea uudestaan 
muuttuneilla kriteereillä. Myönnettävästä tuesta vähennetään jo mahdollinen aiemmin 
myönnetty kustannustuki.

Olemme valmistelleet lisäksi lakiluonnokset molemmista esityksistämme. Toimitamme 
nämä luonnokset tiistaina 8.9.2020.

Yritysten kustannustuen nykyiset 
kriteerit

Ongelma tapahtumaliiketoiminnan osalta Esitys kriteerin muuttamiseksi

Tukikauden liikevaihto on huhtikuu 
2020 tai huhti-toukokuun 2020 
keskiarvo.

Tapahtumaliiketoimintaa on rajoitettu 13.3.2020 
alkaen, jatkuen edelleen. Tapahtuma- alalla 
liikevaihto syntyy usein lyhyen sesongin aikana. 

Tukikauden liikevaihto on 
maalis-marraskuun keskiarvo  2020.

Liikevaihdon vertailukausi on 
maalis-kesäkuun 2019 myynnin 
keskiarvo

Tapahtuma-alan liiketoimintaa on rajoitettu 
voimakkaasti 1.3.-31.8.2020. 4.9.2020 olevan tiedon 
mukaan rajoitukset jatkuvat edelleen. 

Liikevaihdon vertailukausi on 
maalis-marraskuu 2019.

Liikevaihdon määrä vertailukaudella 
tulee olla vähintään 20 000 euroa.

Suuri osa tapahtumatoimialan yrityksistä on 
PK-yrityksiö mikroyrityksiä. 

Liikevaihdon tulee olla 
vertailukaudella keskimäärin 4000 
euroa kuukaudessa.

Alle 2000 euron tukia ei makseta. Suuri osa tapahtumatoimialan yrityksistä on pk- 
ja mikroyrityksiä. 

Alle 500 euron tukia ei makseta.

Kustannustuesta vähennetään 
Business Finland  ja ELY-keskusten tuet 
70% osuudella.

Kyseiset tuet on tarkoitettu 
kehittämistoimintaan, jonka toteuttaminen on 
yksi tuen myöntämisen ehdoista ja joka sitoo 
yritysten resursseja muulta toiminnalta. 
Kehittämistyö ei tuota välitöntä 
liiketoimintahyötyä.

Business Finland ja ELY-keskusten 
tukia ei vähennetä 
kustannustuesta. 

Yhteystiedot

www.tapahtumateollisuus.fi


