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Johdanto

• Tässä raportissa esitetään Tapahtumateollisuuden 
taloudellisten tuloslukujen kehitystä 2012-2021 välillä. 
Eritysesti tarkastellaan muutosta vuosien 2019…2021  välillä.

• Analyysi perustuu toimialan yritysten tilinpäätöstietoon, jota on 
haettu kaupallisesta yritystietokannasta Orbis.



Vuoden 2021 yhteenveto

Otos

1867
yritystä

Koko alan 

liikevaihto

1,47
mrd euroa

(arvio)

Otoksen 

liikevaihto

1,19
mrd euroa

Taloudellinen 

kannattavuus

-2,2%

Otoksen 

henkilöstömäärä

-3500
vuoteen 2020

verrattuna

Otoksen 

henkilöstömäärä

-5000
vuoteen 2019

verrattuna



Taloudellisten tunnuslukujen 
lähdetiedot

• Lähdetiedot:
• Tilinpäätöstiedot on haettu Orbis nimisestä kaupallisesta tietokannasta, jossa on dataa n. 

400 miljoonasta yrityksestä.

• Lisätietoja: (https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis)

• Hakuavain:
• Tietokannasta haettiin tietoa suomalaiseen tapahtumateollisuuden toimialaan kuuluvista 

toimijoista Y-tunnusten kautta. 

• Lista Y-tunnuksista on kehitetty hakemalla yrityksiä sekä toimialakoodien, että 
yrityskuvausten perusteella. 

• Otos:
• Analyysikelpoista tilinpäätöstietoa löytyi 1867 (N) yrityksestä

• Erittäin pienten yritysten (alle 60.000 eur vuosiliikevaihto) ja toiminimellä toimivien 
freelansereiden tiedon laatu on kuitenkin hyvin epäluotettavaa. Näiden ytitysten osalta 
käytettiin konsolidoitua arviointia.

https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis


Toimintansa lopettaneet ja 
uudet yritykset 

• Tilinpäätöstiedoista ei valitettavasti pysty luotettavalla tavalla 
tunnistamaan toimintansa lopettaneita tai konkurssiin menneitä yrityksiä. 

• Todettakoon kuitenkin, että erityisesti erittäin pienten yritysten osalta on 
havaittavissa sekä toiminnan lopetuksia, että uusia aloituksia. 

• Tietokantatietojen perusteella vuoden 2021 aikana
• 249 yritystä lopetti toimintansa (99% alle 100.000 eur vuosiliikevaihto)

• 56 yritystä aloitti toimintansa (kaikki alle 100.000 eur vuosiliikevaihto)

• Tiedoista ei ilmene onko kyseessä
• Lopullinen toiminnan päättäminen vai välikaikainen deaktivointi

• Deaktivoidun yritystoiminna käynnistäminen uudestaan



Liikevaihdon kehitys 2012-2020

• Otoksen liikevaihto oli vuonna 2021 vajaa 1,2 
mrd euroa

• Muutos vuoteen 2020 verrattuna on +26% 

• Mutta vuoteen 2019 verrattuna edelleen 580 
milj euroa matalampi (-33%)

• Vuoden 2019 osalta on arvioitu, että 
todellinen liikevaihto olisi 2,35 mrd euroa 
(koska tilinpäätöstiedoista ei tunnisteta kaikkia 
yrityksiä, etenkin pieniä monialatoimijoita)

• Mikäli muutos suhteutetaan otoksen lisäksi koko 
toimialaan, on vuoden 2021 liikevaihdon 
kokonaisarvio 1,47 mrd euroa

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liikevaihto 935 848 972 526 997 922 1 419 84 1 435 38 1 545 70 1 670 69 1 772 28 946 866 1 191 43
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Liikevaihdon kehitys 2012-2020
Indeksoituna

• Indeksoituna liikevaihdon kehitys osoittaa, että 
vuoden 2021 liikevaihto oli vuosien 2014-
2015 välisellä tasolla.

• Vuosien 2014-2015 liikevaihtohyppyä ei 
suoraan tietokannan lähteistä ole selitettävissä. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Otos 100 104 107 152 153 165 179 189 101 127
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Alan kannattavuus 2012-2021

• Vuosien 2012-2019 välillä positiivisesti kehittynyt 
kannattavuus romahti vuonna 2020, mutta parani 
taas oleellisesti vuonna 2021

• Keskimääräinen liiketulos ennen veroja ja poistoja 
(EBITDA) oli vuonnan 2021 -2,18%

• Osaselityksiä tähän muutokseen ovat syksyllä 
2021 parantunut pandemiatilanne, sekä vuoden 
2021 aikana tehtyjä henkilöstövähennyksiä (ks 
seuraava sivu).

• Toimialalla on kuitenkin sen rakenteesta johtuen 
varsin heikko taloudellinen kestävyys, jolloin tätä 
kannattavuustulosta on edelleen pidettävä erittäin 
haastavana.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liiketulos 2,88 2,29 2,86 2,63 3,19 4,01 4,49 6,53 -9,38 -2,18
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Henkilöstömäärä 2012-2021

• Otoksen henkilöstömäärä pieneni edelleen yli 
3500 henkilöllä vuoteen 2020 verrattuna. 
Vuoteen 2019 verrattuna muutos on -5000 
henkilöä. Nämä numerot edustavat vain otoksen 
yrityksiä, jolloin todellinen muutos on jonkun verran 
isompi.

• Huomioiden, että toimiala koostuu pääosin pienistä 
toimijoista, henkilöstömäärän väheneminen 
voidaan pitää erittäin isona.

• Toimialan isoimmat irtisanomistoimenpiteet 
kohdistuivat käytännössä vuoden 2021 keväälle, 
mikä selittää vuoden 2020 suhteellisen korkeaa 
tasoa huomioiden liikevaihdon romahdusta.

• Pandemian vaikutusta tillapäis- ja 
vuokrahenkilöstön määrään ei voida arvioida 
suoraan tilinpäätöstiedoista, mutta on arvioilta 
erittäin suuri.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Henkilöstö 12620 13453 13176 13284 13730 14490 16031 17083 15776 12109
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