
Tavoitteet hallitusohjelmaan vuosille 2023-27 

Suomen vaikuttavin tapahtumien puolestapuhuja



Tapahtumateollisuus - 
suomalaisen yhteiskunnan avainala 
Tapahtumateollisuuden kasvu vahvistaa työllisyyttä ja 
taloutta eri alueilla ja toimialoilla. 

Globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio 
ja kaupungistuminen tukevat kaikki tapahtumateollisuuden 
kasvua - ja toisin päin. Tapahtumateollisuus voi siksi olla 
avainala näiden positiiviseksi vahvistamiseksi.

Tapahtumateollisuuden elpymisen ja kasvun 
edellytyksiä kannattaa tukea - koko Suomi 
hyötyy hyvinvoivasta ja tuottavasta 
tapahtumateollisuuden toimialasta!



Tapahtumateollisuuden tavoitteet 
hallitusohjelmaan 2023-27

● Tapahtumateollisuuden kasvusopimus

● Tapahtumateollisuuden toimialavastuun 
nimeäminen työ- ja elinkeinoministeriöön

● Tartuntatautilain ja kokoontumislain 
uudistaminen - ammattimaisen 
tapahtumaelinkeinon tunnistaminen

● Edustus- ja sponsorointikulujen täysi 
verovähennysoikeus yrityksille

● Tapahtumapalveluiden lisäys 
kotitalousvähennyksen piiriin

 



Tapahtumateollisuuden 
kasvusopimus

Tapahtumateollisuuden toimiala haluaa palata takaisin kannattavan kasvun 
uralle. Toimialan liikevaihto vuonna 2019 oli 2, 35 miljardia eli 1,2 % 

Suomen BKT:sta ja ala  työllisti lähes 200 000 ihmistä. 

Vahvasti kannattavalle toimialalle syntyi vuosittain yli 100 uutta yritystä ja 
yli 1 000 uutta työpaikkaa. Toimialan liikevaihto kaksinkertaistui 

vuosien 2012-2019 aikana.







Miksi 
tapahtumateollisuuden 

kasvusopimus?



Elinvoimainen ja hyvinvoiva Suomi: Tapahtumat ovat elinvoiman ja 
hyvinvoinnin moottori - kaikki tarvitsevat tapahtumia

Tapahtumat ovat väline, jolla luodaan elinvoimaa alueille, kaupunkeihin ja kuntiin. Tapahtumilla vahvistetaan Suomen 
maabrändiä, diplomaattisia suhteita ja demokratiaa. Tapahtumat synnyttävät valtavia ihmisvirtoja kotimaassa ja 
tuovat Suomeen merkittävän määrän kansainvälisiä tapahtumavieraita.  Tapahtumateollisuuden toimiala toimii 
veturina useille muille toimialoille, kuten majoitus, matkailu, ravintolat ja liikenne.

Tapahtumissa myydään, markkinoidaan ja koulutetaan. Tapahtumissa virkistäydytään, vahvistetaan hyvinvointia ja 
ehkäistään syrjäytymistä. Tapahtumilla vahvistetaan suomalaisten yhteenkuuluvuutta, yhteisöjä ja hyvinvointia - niillä 
luodaan perinteitä ja sukupolvikokemuksia. 

Luovista aloista kasvava Suomi: Duunarien määrä vähenee, roudarien 
määrä kasvaa

Suomalainen työ siirtyy kiihtyvällä vauhdilla tehtaista toimistoihin. Kun tuotantolaitoksia tyhjennetään, luova teollisuus 
astuu sisään. Suomen tulee panostaa aloihin, jotka pystyvät kasvamaan ja kansainvälistymään. Tapahtumateollisuus 
on työn murroksen edelläkävijä ja työvoimavaltainen tulevaisuuden toimiala, jolla on annettavaa myös muille 
toimialoille.

Vihreän siirtymän Suomi: Kestävä yhteiskunta suosii immateriaalista 
kulutusta

Vihreä siirtymä ohjaa siirtymistä materiasta aineettomaan kulutukseen. Tapahtumat ovat immateriaalisia hyödykkeitä, 
mikä tekee toimialasta kestävän niin sisämarkkinoilla kuin viennissä.



Mihin kasvusopimuksella 
tulee vaikuttaa?



Toimialaymmärrys ja elpymisen tuki perustana 
rajattomalle kasvulle

Tapahtumateollisuuden toimialan kokonaisuus ja perusrakenteet on tunnistettu sekä kuvattu 
viimeisen kahden vuoden aikana toteutetuissa toimialatutkimuksissa ja -selvityksissä. Toimialan 
kasvuodotukset ja -tavoitteet voidaan luoda tätä ymmärrystä hyödyntäen. 

Viimeiset kaksi vuotta ovat vieneet alan kehitystä ja toimintamalleja vauhdilla eteenpäin. Samaan 
aikaan on kuitenkin myös menetetty monta elinkelpoista yritystä ja paljon kriittistä osaamista, 
mikä aiheuttaa tällä hetkellä haasteita yritysten muodostamien ekosysteemien toimintaan 
perustuvalla toimialalla.

Tapahtumien vaikuttavuuden tutkimukselle on luotu metodi, jonka avulla voidaan ensimmäistä 
kertaa koostaa jatkuvaa ja vertailukelpoista dataa tapahtumien suorista ja välillisistä 
vaikutuksista kaupungeissa. Tämän tutkimuksen jatkuminen ja kehittäminen tulee varmistaa, 
jotta ymmärrys toimialan keskeisistä vaikutuksista ja näihin vaikuttavista tekijöistä säilyy ja 
kasvaa entisestään.



Vastuu toimialaymmärryksestä ja kasvusopimuksen ohjaamisesta tulee 
keskittää työ- ja elinkeinoministeriöön. Samalla yhteistyöhön tarvitaan kaikki 

alan toimintaan keskeisesti liittyvät ministeriöt. 

Vaikuttavuuden tutkimuksesta tulee muodostua pysyvää ja tapahtumien 
merkitys kaupunki- ja aluepolitiikassa tulee tunnistaa pitkäjänteisesti. 

Kasvuun ja kansainvälistymiseen luotuja yrityspalveluita ja -tukia on 
kehitettävä immateriaalisen, verkostomaisen teollisuuden tarpeisiin 

vastaaviksi. 



Ratkaisuja työllisyyteen ja osaamiseen yhdessä 
rinnakkaistoimialojen kanssa

Tapahtumateollisuuden toimiala kärsii vaikeasta työvoima- ja osaajapulasta, kun alan pitkäaikaista 
työvoimaa on viimeisen kahden vuoden aikana siirtynyt merkittävästi töihin muille aloille. Toimiala 
patoutunutta kysyntää puretaan parhaillaan ja kysynnän ennakoidaan jatkuvan vahvana 
tulevinakin vuosina. Pula osaavasta työvoimasta rajoittaa alan yritysten toimintaa ja kasvua.

Alan työvoimasta valtaosa on tilapäistyövoimaa, joka liikkuu tapahtuma-, ravintola- ja 
matkailualojen välillä. Ratkaisuja työvoimapulaan tulee siksi etsiä näiden alojen yhteistyössä. 
Tapahtuma-ala työllistää paljon nuorta työvoimaa ja toimii usein porttina työelämään. Alan 
työllistämisen edellytysten kehittämisellä ja työvoimapulan ratkaisuilla vahvistetaan nuorten 
työllisyyttä ja luodaan ketteriä väyliä työelämään.

Toimialan koulutusta on päivitettävä ja kehitettävä, jotta sillä vastataan koko toimialan tarpeisiin. 
Toimialan koulutus on rakentunut rajatun toimialaymmärryksen perusteella, minkä vuoksi 
suurelle osalle toimialan tehtävistä ei ole olemassa täsmällistä koulutusta. Tapahtuma-alan 
koulutustarpeet ovat hyvin laaja-alaisia ja toteutus monimuotoista. 



Suomella mahdollisuus toimia globaalina edelläkävijänä ja 
suunnan näyttäjänä

Kulutustottumusten globaalit trendit suuntautuvat elämyksiin, mikä tukee toimialan 
mahdollisuutta kansainväliseen kasvuun. Toimiala on myös ensimmäisenä maailmassa 
tunnistettu ja yhdistynyt juuri meillä Suomessa. 

Suomella on poikkeuksellinen asema profiloitua kansainvälisenä 
edelläkävijänä alan kasvupotentiaalien tunnistamisessa ja 
systemaattisessa vahvistamisessa.



Miksi tarvitaan lakimuutokset?
Tapahtumateollisuus on nuori ja Suomessa 2000-luvulla nopeasti kasvanut sekä ammattimaistunut 
toimiala. Toimialan toimintaa säännellään useilla eri laeilla, joista keskeisin on kokoontumislaki. 
Kokoontumislaissa määritellään yleisötilaisuuden käsite, joka linkittyy useaan muuhun lakiin mm. 
tartuntatautilakiin, pelastuslakiin ja ympäristönsuojelulakiin.

Yleisötilaisuuksia järjestetään Suomessa vuosittain lukemattomia määriä ja vaihtelevaan 
tapahtumajärjestämisosaamiseen perustuen. Yleisötilaisuuksia järjestävät esimerkiksi erilaiset 
harrastusseurat, kansalaisjärjestöt, oppilaitokset, puolueet ja yhdistykset sekä kunnat ja kaupungit. 
Valtaosa yleisötilaisuuksista on muiden, kuin ammattimaisten tapahtumajärjestäjien järjestämiä.

Kokoontumisen vapaus on yksi perustuslain takaamista oikeuksista. Samanlainen perustuslain turvaama 
oikeus on elinkeinonvapaus. Yleisötilaisuuksien järjestämistä sääntelevä lainsäädäntö on jäänyt jälkeen 
tapahtumateollisuuden toimialan kehityksestä. Lainsäädäntö ei tunnista tapahtumien järjestämistä 
ammattimaisena, perustuslain suojaamana elinkeinona. Ammattimaisen tapahtumajärjestäjän ja 
tapahtumissa toimivien muiden tapahtuma-alan ammattilaisten valmiudet yleisötilaisuuksien 
järjestämiseen ovat huomattavasti paremmat, kuin tapahtumia harrastuksena tai vapaaehtoispohjalta 
järjestävän yksittäisen kansalaisen. 



Yleisötilaisuuksiin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että 
se tunnistaa ja turvaa koko tapahtumateollisuuden elinkeinonvapauden 

kaikenlaisissa olosuhteissa. 

Uudistukset tulee toteuttaa kiireellisimpänä kokoontumislakiin ja 
tartuntatautilakiin. Tämän jälkeen tulee tarkastella näiden vaikutuksia myös 

muuhun yleisötilaisuuksiin linkittyvään lainsäädäntöön.



Tapahtumiin liittyvät hankinnat yritysten ja 
kotitalouksien verotuksessa

Älykkäässä ja monimutkaisten ongelmien ratkaisuun kvvykkäässä ihmisten yhteiskunnassa työhön ja 
liiketoimintaan liittyvä kanssakäyminen ei ole vain muodollista, vaan päinvastoin yhä kasvavissa määrin 
epämuodollista. Asiakassuhteiden hoitaminen yhdessä vietetyn, vapaamuotoisen ajan parissa on siksi 
nykyajassa hyvin tärkeää yritysten liiketoiminnalle. Samoin kokoontumisten ja juhlien merkitys 
perheyhteisöjen vahvistajana on kasvanut, kun perheet asuvat yhä kauempana toisistaan. Yhteisiin, 
arjesta kohottaviin juhlahetkiin halutaan panostaa.

Pääsylippujen ja kumppanuuksien hankinta sekä yrityksen nimissä tehty edustaminen ovat nykyajassa 
liiketoiminnan edistämistä siinä missä mitkä tahansa muutkin yrityksissä toteutettavat 
myyntitoimenpiteet. Tapahtumapalveluiden hankinta kotitalouksien järjestämiin juhliin tulisi nähdä 
samanlaisena kodin ja perheen viihtyvyyden ja hyvinvoinnin investointina kuin vaikkapa remontti- ja 
siivouspalveluiden hankinta.



Yritysten edustuskulujen ja sponsoroinnin verovähennysoikeuden 
täysimääräinen palauttaminen sekä tapahtumapalveluiden lisääminen 

kotitalousvähennyksen piiriin kasvattaisivat tapahtuma-alan ja tapahtumista 
välittömästi hyötyvien rinnakkaistoimialojen kysyntää. 

Samalla ne olisivat tekoja avoimen, ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja 
sosiaalisiin yhteisöihin perustuvan yhteiskunnan edistämiseksi.



Tapahtumat ovat ihmisten välisen 
vuorovaikutuksen alusta ja 
tehokas vaikuttamisen väline. 
Tapahtumat ovat  yhteiskunnan 
hyvinvoinnin moottori ja 
demokratian tae.

Hyvinvoiva ja kehittyvä tapahtumateollisuuden 
toimiala tuottaa turvallisia, tavoitteellisia ja 
vaikuttavia tapahtumia. 

Ilman tapahtumia ei tapahdu mitään.


