
Yritysten tilanne ja näkymät

Jäsenkysely lokakuu 2020



Kyselyn toteutus ja vastaajat
• Kysely toteutettiin verkkokyselynä Tapahtumateollisuus ry:n jäsenistölle 19.-25.10.
• Kyselyyn saatiin 90 vastausta.
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Kuinka suuri on yrityksesi kuluvan vuoden ennakoitu 
liikevaihdon toteutuma verrattuna edelliseen vuoteen?
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Liikevaihto pysyy samana
tai kasvaa

Liikevaihto tippuu 20-49 %

Liikevaihto tippuu 50-79 %

Liikevaihto tippuu yli 80 %

87 % yrityksistä arvioi kuluvan 

vuoden liikevaihdon 
putoavan vähintään 50 % 
verrattuna edellisvuoteen.

44 % yrityksistä arvioi kuluvan 

vuoden liikevaihdon 
putoavan yli 80 % verrattuna 
edellisvuoteen.



Millainen on edustamasi yrityksen ennakoitu tulos kuluvan 
vuoden osalta?
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Tulos on positiivinen Tulos on jonkin verran tappiollinen

Tulos on merkittävästi tappiollinen

94 % yrityksistä arvioi tekevänsä 

kuluvalta vuodelta tappiollisen 
tuloksen.

61 % yrityksistä arvioi tuloksen 

olevan merkittävästi 
tappiollinen.



Yritystuet

94 % yrityksistä on hakenut 
koronakriisin aikana 
taloudellista tukea valtiolta tai 
kunnalta.

85 % tukea hakeneille 
yrityksille on myönnetty tukea.

Myönnettyjen tukien 
keskiarvo on 86 359 €

Myönnettyjen tukien 
mediaani on 60 000 €

Mediaanituen osuus noin 3 % tapahtuma-alan 
yrityksen keskimääräisestä vuosittaisesta 
liikevaihdosta ja 5% keskimääräisestä 
liikevaihdon menetyksestä kuluvalta vuodelta. 



Mikä on yrityksesi liiketoiminnan tilanne tällä hetkellä?
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Liikevaihtoa synnyttävän lt määrä

Hyvissä määrin Jonkin verran Vähäisesti Ei lainkaan

73 % yrityksistä liikevaihtoa 

synnyttävää liiketoimintaa on 
vähäisesti tai ei lainkaan.

22 % yrityksistä liikevaihtoa 
synnyttävää liiketoimintaa on 
jonkin verran.

Vain 4 % yrityksistä liikevaihtoa 

synnyttävää liiketoimintaa on 
hyvissä määrin.



Millaiset ovat yrityksesi toimintaedellytykset?
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Toimintaedellytykset ovat olemassa

6-8 kk eteenpäin 4-5 kk eteenpäin

2 kk eteenpäin Heikot jo lähitulevaisuudessa

Uhattuna välittömästi

12 % yrityksistä 
toimintaedellytykset ovat 
uhattuna välittömästi tai 
lähitulevaisuudessa.

50 % yrityksistä 
toimintaedellytykset ovat olemassa 

seuraavat 2-5 kuukautta.

36 % yrityksistä toimintaedellytykset 
ovat olemassa seuraavat 6-8 
kuukautta.


