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Lukijalle 

 

 

Suurten suomalaisten rytmimusiikkifestivaalien yleisöille suunnattu festivaalibarometri toteutettiin en-
simmäisen kerran syksyllä 2014 eri yliopistojen ja festivaalikentän toimijoiden välisenä yhteistyönä. 
Toistettavan tutkimuksen tarkoituksena on ollut koota tietoa suomalaisista rytmimusiikkifestivaalien 
kävijöistä ja seurata kävijöiden musiikki- ja festivaalimieltymysten muuttumista vuosien kuluessa. Tut-
kimuksen tavoitteena on siis muodostaa kyselyaineiston pohjalta käsitys festivaalien asiakaskunnasta. 
Kyselytutkimus toistettiin 2016 ja 2018. Käsillä oleva tutkimusraportti Festivaalibarometri 2018: Yleis-
katsaus ja olennaiset muutokset 2014 – 2018 esittää viimeisimmän barometrikyselyn tuloksia ja tarkas-
telee viiden vuoden aikana tapahtuneita muutoksia.  

Raportti on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta, jossa kiinnostuksen kohteena ovat festivaaliyleisöjen 
lisäksi myös tapahtumien tuotannolliset tekijät. Laajempaan tutkimuskokonaisuuteen liittyviä aikaisem-
pia tuloksia on julkaistu seuraavissa julkaisuissa: 

Festivaalibarometri 

- JOHDE 2 -hankkeen julkaisussa Rock, Ra(u)ha ja Rakkaus. Festivaalibarometri 2014 ja kat-
saus tapahtumien muuttuvaan toimintaympäristöön (Kinnunen ym., 2015), 

- Festivaalibarometri 2016: Yleiskatsaus ja suurimmat muutokset vuoteen 2014 verrattuna (Kin-
nunen, Luonila & Koivisto, 2017b). 

Toimialabarometri 

- Toimialabarometri 2015: Festivaalijärjestäjien näkemyksiä nykytilasta ja tulevaisuudesta 
(Kinnunen, Luonila & Koivisto, 2017a), 

- Toimialabarometri 2017: Festivaalijärjestäjien näkemykset nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä 
olennaisimmat muutokset vuoteen 2015 verrattuna (Kinnunen, Luonila & Koivisto, 2018). 

Toimijakentälle suunnattujen raporttien lisäksi tietoa on levitetty esitelmöimällä Seinäjoella järjestettä-
villä MARS -festivaaleilla vuodesta 2015 alkaen.  

Festivaalibarometrin pohjalta on tehty tähän mennessä myös yksi kansainvälinen akateeminen julkaisu, 
jossa festivaalikävijöitä luokiteltiin musiikkimaun pohjalta (Kinnunen, Luonila & Honkanen, 2019). 
Kansainvälisesti tutkimusta on lisäksi esitelty the 24th Nordic Academy of Management Conference -
konferenssissa Norjan Bodøssä vuonna 2017 (Kinnunen & Luonila, 2017a; Kinnunen & Luonila, 
2017b) sekä pohjoismaisissa matkailualan tutkimussymposiumeissa Falunissa 2017 (Kinnunen & 
Luonila, 2017c) ja Altassa 2018 (Kinnunen & Luonila, 2018). Vuosien 2014 ja 2016 aineisto julkaistaan 
Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (www.fsd.uta.fi) vuoden 2019 aikana, jolloin sitä voidaan hyö-
dyntää laajasti tutkimus- ja opetuskäytössä.  

Tämä tutkimusraportti koostuu ensimmäisen, vuonna 2015 julkaistun festivaalibarometrijulkaisun ta-
paan kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitetään kesällä 2018 toteutetun tiedonkeruun tuloksia. 
Julkaisun toinen osa muodostuu näkökulmasta, joka tarkastelee suomalaisen populaarifestivaalikentän 
muutoksia 2010-luvulla.  

Aikaisempien julkaisujen tapaan tutkimusraportin vastaavana ja toimintaa koordinoivana tahona on toi-
minut Seinäjoen yliopistokeskus tiiviissä yhteistyössä Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja kou-
lutusinstituutin sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Taidejohtamisen ja yrittäjyyden pääaineen 
kanssa. Muita yhteistyökumppaneita eri tutkimuksissa ovat olleet festivaalien edunvalvontajärjestö Fin-
land Festivals (FF), Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Turun 
yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä tutkimukseen osallistuneet festivaalit. 
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Festivaalibarometri 2018 

Yleiskatsaus ja olennaiset muutokset 2014-2018 

Maarit Kinnunen, Juha Koivisto ja Mervi Luonila 

 

Aluksi 

Suomessa järjestettävien taide- ja kulttuurifestivaalien määrä on kansainvälisestikin huomattava ja ne 
ovat keskeinen ja vakiintunut taide- ja kulttuurituotannon, -tarjonnan ja osallistumisen muoto (Herranen 
& Karttunen, 2016; Kangas & Pirnes, 2015; Luonila, 2016). Festivaalien lukumäärän on arvioitu olevan 
500 ja 800 välillä (Kinnunen & Haahti, 2015) ja valtaosa niistä on paikalliselle tai lähialueen yleisölle 
suunnattuja pienfestivaaleja (Johansson, 2014). Festivaaleja tuottavat erilaiset yhdistykset, julkisen sek-
torin toimijat ja yritykset pienistä harrastepohjaisista yhteisöistä ammattilaisorganisaatioihin (Herranen 
& Karttunen, 2016).  

Festivaaliosallistuminen on kasvanut vuosien varrella: vuonna 1981 alle 25 % väestöstä osallistui jo-
honkin kulttuurifestivaaliin, kun taas vuonna 2009 jo joka kolmas suomalainen osallistui kulttuurifes-
tivaaliin (Tilastokeskus, 2011). Huomionarvoista on se, että osallistuminen lisääntyi kaikissa ikäryh-
missä eli festivaalit koskettavat kaiken ikäisiä. Festivaalien kattojärjestö Finland Festivals raportoi, että 
vuonna 2018 sen 79 jäsenfestivaalilla myytiin lähes 700 000 lippua ja kokonaiskäyntimäärä oli vajaa 
kaksi miljoonaa (Finland Festivals, 2019). Finland Festivals kattaa vain osan festivaalikentästä, sillä 
rockfestivaaleista sen jäsenenä on ainoastaan Ruisrock. Kuitenkin suurimpien rockfestivaalien käynti-
määrät ovat huomattavia: esimerkiksi vuonna 2018 Flow Festival houkutteli 84 000 käyntiä (Fräntilä, 
2018), Provinssi 76 000 (Puumala, 2018), Blockfest 75 000 (Ruissalo, 2018) ja Weekend 70 000 (Vali, 
2018). Tämä kuvastaa haasteellisuutta festivaalikenttää – ja itse asiassa koko elävän musiikin kenttää 
(Jalkanen, 2019) – koskevan kokonaiskuvan muodostamisessa, sillä alalla ei ole olemassa keskitettyä 
tilastointikanavaa, vaan esimerkiksi käyntimäärät on kerättävä lukuisista eri lähteistä (Herranen & Kart-
tunen, 2016). Valtaosa festivaaleista tekee yleisökyselyjä, mutta tiedot eivät ole yhteismitallisia eivätkä 
yleensä myöskään julkisia. Tilastokeskus puolestaan tarkastelee festivaaleja osana vapaa-ajantutki-
musta (SVT, 2017a) ja kulttuuritilastoja (Tilastokeskus, 2014; SVT, 2017b).  

Systemaattisen tiedonkeruun tarve on siis ilmeinen. Festivaalibarometritutkimuksen tarkoituksena on – 
osana laajempaa tutkimuskokonaisuutta – vastata tähän tarpeeseen keskittymällä suuriin suomalaisiin 
rytmimusiikkifestivaaleihin. Tutkimuksessa festivaalilla tarkoitetaan suurta suomalaista vuosittain jär-
jestettävää rytmimusiikkifestivaalia, jonka asiakaskuntaa voidaan pitää valtakunnallisena ja jonka si-
sällöissä kansainvälisen ohjelmiston rooli on merkittävä. Festivaali on pääsymaksullinen ja se järjes-
tetään valtaosin ulkoilmaan sijoittuvalla yhtenäisellä tapahtuma-alueella.   

Suurten suomalaisten rytmimusiikkifestivaalien yleisöille suunnattu festivaalibarometri toteutettiin en-
simmäisen kerran syksyllä 2014 eri yliopistojen ja festivaalikentän toimijoiden välisenä yhteistyönä. 
Toistettavan tutkimuksen tarkoituksena on ollut koota tietoa suomalaisista rytmimusiikkifestivaalien 
kävijöistä ja seurata kävijöiden musiikki- ja festivaalimieltymysten muuttumista vuosien kuluessa. Tut-
kimuksen tavoitteena on siis muodostaa kyselyaineiston pohjalta käsitys festivaalien asiakaskunnasta. 
Kysely toistettiin vuonna 2016 ja 2018. Nyt käsillä oleva tutkimus perustuu Festivaalibarometri 2018 -
kyselyyn ja se tarkastelee myös viiden vuoden aikana tapahtuneita olennaisia muutoksia. 

Festivaalibarometrin 2018 tulokset on raportoitu neljässä osassa, joissa viitataan myös muutoksiin vuo-
sien 2014-2018 aikana.  Ensin kuvataan kyselyn toteuttamista ja vastanneiden taustatietoja. Seuraavaksi 
tarkastellaan uusia, vuonna 2018 esiteltyjä vastaajaprofiileja syventäviä kysymyksiä. Tämän jälkeen 
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esitellään saatuja vastauksia tuotannollisesti yksityiskohtaisempien kysymysten kuten festivaalikäyn-
tien, suomalaisten festivaalien tason arvioinnin, festivaaliosallistumiseen vaikuttavien tekijöiden, hin-
takäsitysten, elämyselementtien ja tapahtumauskollisuuden näkökulmista. Lopuksi esitetään johtopää-
töksiä aineiston pohjalta. 

Kyselyn toteuttaminen ja vastaajaprofiilit 

Ensimmäinen festivaalibarometrikysely järjestettiin vuonna 2014, jolloin kymmenen suurta rytmimu-
siikkifestivaalia välitti kyselyä, jossa osallistujilta kysyttiin näkemyksiä festivaalien nykytilasta ja it-
selle tärkeistä festivaalielämyksen elementeistä. Festivaalibarometrin 2014 tulokset on julkaistu Turun 
yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisusarjassa (Kinnunen ym., 2015). Seuraava yleisöön kohdistuva 
festivaalibarometri järjestettiin 2016, jolloin rahoittajana toimi Seinäjoen yliopistokeskus ja toteuttajina 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti sekä 
tutkimuksen kohteena olevat kymmenen festivaalia. Tulokset julkaistiin Sibelius-Akatemian julkaisu-
sarjassa (Kinnunen ym., 2017b). Vuoden 2018 festivaalibarometri järjestettiin lokakuussa 2018. Ra-
hoittajana toimi edelleen Seinäjoen yliopistokeskus ja toteuttajina edelliskerran tapaan Lapin yliopiston 
matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sekä seuraavat kym-
menen festivaalia, jotka myös jakelivat verkkokyselyn loka-marraskuussa 2018:  

 Flow Festival 10.-12.8.2018 
 Ilosaarirock 13.-15.7.2018 
 Jurassic Rock 3.-4.8.2018 
 Kuopio RockCock 26.-28.7.2018 
 Pori Jazz 14.-22.7.2018 
 Provinssi 28.6.-30.6.2018 
 Qstock 27.-28.7.2018 
 Ruisrock 6.-8.7.2018 
 Tuska Open Air Metal Festival 29.6.-1.7.2018 
 Weekend Festival 17.-19.8.2018.  

 
Kyselyyn osallistuneet festivaalit myivät vuonna 2018 yhteensä 564 000 lippua1. 

Kyselyyn vastasi vuonna 2018 yhteensä 6 516 festivaalikävijää. Näistä 715 osallistui pitkittäistutki-
mukseen, ja he olivat vastanneet myös vuoden 2016 kyselyyn. Vuoden 2014 kyselyyn vastasi 4 475 
henkilöä ja vuonna 2016 vastaajia oli 4 119, joten tutkimuksen kokonaisotos on 15 110 rytmimusiikki-
festivaaleihin osallistujaa. Näistä pitkittäistutkimusvastaajia on yhteensä 1 512. Näin suuri otos (ks. 
Kuvio 1) on erittäin merkittävä kansainvälisestikin.  

 
1 (Fräntilä, 2018; Väinämö, 2018; Ponto, 2018; Kuopiorock, 2018; Koppinen, 2018; Puumala, 2018; Peltonen, 
2018; Keskitalo, 2018; Soundi, 2018; Vali, 2018) 
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Kuvio 1. Festivaalibarometrivastaukset vuosina 2014-2018 (N=15 110). 

 

Vuoden 2018 vastaajat 

Tässä raportissa keskitytään vuoden 2018 vastaajiin. Vastaajien taustatiedot on koottu taulukkoon 1 ja 
tyypillinen vastaaja on kuviossa 2. Aiempien vuosien vastaajaprofiilit on kuvattu yksityiskohtaisesti 
Kinnunen ym. (2015) ja Kinnunen ym. (2017b) julkaisuissa. 

Vuonna 2018 vastanneiden naisten määrä oli 74 % ja miesten 25 %. Vastaajista 1 % oli muunsukupuo-
lisia tai ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Tutkimukseen osallistuneista festivaaleista edellisvuosien ta-
paan Tuska oli miesvaltaisin (46 %) ja Ruisrock naisvaltaisin (82 %). Toki on huomioitava, että kyse-
lyyn vastanneet eivät välttämättä kuvasta ao. festivaalin todellista yleisöjakaumaa, ja tässä tapauksessa 
erityisesti Ruisrockin kohdalta on todettava, että sen yleisössä miesten osuus on todellisuudessa huo-
mattavasti suurempi kuin 18 %. Tutkimuskyselyn naisvaltaisuus johtuu siitä, että naiset vastaavat her-
kemmin kyselyihin kuin miehet (Smith, 2008).  

Vastaajien mediaani-ikä oli 26 ja keski-ikä 28,1 vuotta eli vastaajat olivat nuorempia kuin edellisessä 
kyselyssä. Nuorin vastaaja oli 11- ja vanhin 70-vuotias. Pori Jazzin kävijät olivat iältään vanhimpia 
(mediaani 43 vuotta) ja Weekendin sekä Ruisrockin nuorimpia (mediaani 22 vuotta). Vastaajat asuivat 
edellisvuosien tapaan pääosin opiskelijakaupungeissa. Suurimmat kaupunkikohtaiset vastausmäärät tu-
livat Helsingistä (17 %), Turusta (17 %), Tampereelta (7 %) ja Espoosta (5 %). Oulusta, Kuopiosta ja 
Vantaalta tuli kustakin 4 % vastauksista sekä Jyväskylästä, Joensuusta ja Seinäjoelta kustakin 3 %. 
Kaupunkilaisia vastaajissa oli 90 %, maaseutupaikkakunnilla asuvia 9 % ja ulkomailla asuvia 1 %. 
Koska kysely tehtiin vain suomeksi, ulkomailla asuvat vastaajat ovat todennäköisesti suomalaisia.  

Vastaajista 36 %:lla oli AMK- tai yliopistokoulutus. Lukion käyneitä tai ylioppilaita oli 27 % ja am-
mattikoulun tai -kurssin käyneitä 19 %. Ammattiryhmistä suurimmat olivat työntekijät (37 %), opiske-
lijat (35 %) ja toimihenkilöt (18 %). Vastaajista 35 % ansaitsi alle 10 000 € vuodessa ja 34 % 10 000 – 
29 999 €. 
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Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot 2018 (N = 6 516). 

Muuttuja Luokittelu N % 

Sukupuoli Mies 1 619 25 % 

Nainen 4 837 74 % 

Muu 12 0 % 

En halua vastata 48 1 % 

Parisuhdetilanne Sinkku 2 763 42 % 

Parisuhteessa 3 668 56 % 

Muu 85 1 % 

Kotipaikka Pääkaupunkiseutu 1 644 25 % 

Muu kaupunki 4 212 65 % 

Muu kunta 597 9 % 

Ulkomaat 63 1 % 

Koulutus Peruskoulu tai vastaava 675 10 % 
Ammattikoulu tai -kurssi 1 243 19 % 
Lukio tai ylioppilas 1 785 27 % 
Opistotason ammatillinen koulutus 452 7 % 

Ammattikorkeakoulu 1 292 20 % 
Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto 432 7 % 

Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto 637 10 % 

Ammattiryhmä Johtava asema 121 2 % 

Ylempi toimihenkilö 554 9 % 

Alempi toimihenkilö 596 9 % 

Työntekijä 2 413 37 % 

Yrittäjä, yksityinen ammatinharjoittaja tai freelancer 183 3 % 
Opiskelija tai koululainen 2 262 35 % 

Eläkeläinen 32 0 % 

Kotiäiti tai koti-isä 39 1 % 

Työtön 239 4 % 

Muu 77 1 % 

Yhteiskuntaluokka 
(ka=5,89 
mediaani=6) 

1 = Alin luokka 34 1 % 

2 138 2 % 

3 415 6 % 

4 598 9 % 

5 1 283 20 % 

6 1 430 22 % 

7 1 655 25 % 

8 850 13 % 

9 93 1 % 

10 = Ylin luokka 20 0 % 

Vuositulot Alle 10 000 € 2 298 35 % 

10 000-19 999 € 1 085 17 % 

20 000-29 999 € 1 160 18 % 

30 000-39 999 € 1 076 17 % 

40 000-49 999 € 506 8 % 

50 000 € tai enemmän 391 6 % 
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Vastaajia pyydettiin sijoittamaan itsensä yhteiskuntaluokkaan välillä 1-10 siten, että 1 oli alin yhteis-
kuntaluokka ja 10 ylin. Mediaani yhteiskuntaluokkavastauksista oli 6. Koska vastaajien tulot olivat kes-
kimäärin varsin pienet, vastaajat eivät määrittäneet yhteiskuntaluokkaa tulojensa perusteella. Vielä ko-
tona asuvat vastaajat arvioivat todennäköisesti yhteiskuntaluokkaa vanhempiensa kautta. Tämän lisäksi 
on syytä todeta, että nuoret aikuiset arvioivat yhteiskuntaluokkaa myös muilla tekijöillä kuin taloudel-
lisella asemalla (Kahma, 2011).  

 
Kuvio 2. Tyypillinen vuoden 2018 vastaaja.  

 

Vastaajamäärät festivaaleittain 

Festivaalikohtaiset vastaajamäärät vaihtelivat edellisvuosia enemmän. Tämä aiheuttaa vinouman, jota 
on jatkossa korjattu painottamalla vastaukset festivaalien todellisiin käyntimääriin. Esimerkiksi Ruis-
rockista, jossa oli 105 000 käyntiä, saatiin 3 232 vastausta, kun taas Weekendistä, jossa oli 70 000 
käyntiä, tuli vain 193 vastausta. Käyntimääriin suhteutettuna Ruisrockista pitäisi olla 1 080 vastausta 
ja Weekendistä 720. Painotuksessa on käytetty festivaalien ilmoittamia käyntimääriä, koska kävijä-
määriä ei ole saatavilla2. Painotus on tehty seuraavan kaavan avulla (Little, 1993, s. 1001):  

wi = N * xi / (X * ni), missä 

wi = festivaalin i kunkin vastauksen paino, 
N = vastausten kokonaislukumäärä,  
xi = festivaalin i todellinen käyntimäärä vuonna 2018, 
X = kaikkien festivaalikäyntien kokonaismäärä vuonna 2018, 
ni = festivaalin i vastausten määrä. 

Painotus tehtiin IBM SPSS versio 24:llä kahdella desimaalilla, jolloin myös vastausten kokonais-
määrä muuttui pyöristyksien takia. Taulukkoon 2 on koottu todelliset ja painotetut vastausmäärät sekä 
todelliset käyntimäärät festivaaleittain vuodelta 2018. Pitkittäistutkimusvastaukset on painotettu en-
simmäisen vastausvuoden lukujen pohjalta. 

 
2 Festivaalit ilmoittavat julkisuuteen käyntimääriä, joissa päivittäiset kävijämäärät lasketaan yhteen. Näin ollen 
esimerkiksi kolmen päivän festivaalipassin ostanut henkilö lasketaan kolmeen kertaan. Todellisissa kävijämää-
rissä arvioidaan uniikkeja kävijöitä, jolloin kyseinen kolmen päivän passin ostanut henkilö laskettaisiin vain yh-
den kerran.  
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Taulukko 2. Vastausmäärien painotus vuonna 2018 saatujen vastausten osalta. 

 Festivaali Todellinen 
vastausmäärä 

Todellinen 
käyntimäärä 

Paino Painotettu 
vastausmäärä 

Flow 287 84 000 3,01 864 

Ilosaarirock 296 65 000 2,26 669 

Jurassic Rock 102 10 000 1,01 103 

Kuopio RockCock 256 27 000 1,08 276 
Pori Jazz 202 58 000 2,95 596 

Provinssi 439 76 000 1,78 781 

Qstock 204 35 000 1,76 359 

Ruisrock 3 232 105 000 0,33 1 067 

Tuska 590 34 000 0,59 348 

Weekend Festival 193 70 000 3,73 720 
Yhteensä 5 801 564 000   5 783 
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Vastaajien suhde musiikkiin  

Vastaajien musiikkimaku on koottu kuvioon 3. Kaikki muutokset ovat varsin pieniä vuoteen 2016 
verrattuna: Iskelmä, jazz, muu elektroninen musiikki, elektroninen tanssimusiikki ja pop nousivat yh-
den sijan. Blues, reggae & dub & ska sekä rock putosivat yhden sijan. Indie & alternative putosi kaksi 
sijaa. 

 

 
Kuvio 3. Eri musiikkityylien kiinnostavuus vuonna 2018, painotetut vastaukset. Järjestys on 7, 6 ja 5 
vastausten yhteenlasketun määrän mukainen.  
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Rap, hip-hop (N=6486)

Rock (N=6487)

Pop (N=6487)

Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä?

7=Erittäin kiinnostavana 6 5 4 3 2 1=En lainkaan kiinnostavana
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Oma suhde musiikkiin on koottu kuvioon 4. Musiikki on tärkeimpiä asioita vastaajien elämässä ja syn-
nyttää heissä usein voimakkaita tunnereaktioita. Vastauksissa ei ole eroja vuosien 2014 – 2018 välillä.  

 
Kuvio 4. Vastaajien musiikkisuhde vuonna 2018, painotetut vastaukset. 

Kun osallistujia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein he käyvät klubikeikoilla, suurkonserteissa tai fes-
tivaaleilla, oli painotettujen vastausten mediaani sama kuin vuosina 2014 ja 2016. Vastaajat kävivät 
vuoden aikana neljässä klubi-, ravintola- tai konserttihallikonsertissa, yhdessä stadion- tai hallikonser-
tissa sekä kahdella festivaalilla. Aktiiviset festivaalikävijät ovat myös aktiivisia elävän musiikin kulut-
tajia (Kuvio 5), sillä esimerkiksi klubikeikkojen määrä kasvaa festivaalikäyntien suhteessa (p=.000).  

 

 
Kuvio 5. Klubikeikkojen keskimääräinen määrä suhteessa vuosittaiseen festivaalikäyntien määrään, 
painotetut vastaukset vuodelta 2018. 
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Millaiseksi kuvailisit suhdettasi musiikkiin?

7=Täysin samaa mieltä 6 5 4 3 2 1=Täysin eri mieltä
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Vastaajaprofiilia syventäviä kysymyksiä vuonna 2018 

Vuonna 2018 otettiin käyttöön joukko uusia taustatietokysymyksiä. Taustatietoja laajentamalla halut-
tiin syventää ymmärrystä siitä, mitkä seikat saattavat vaikuttaa festivaalikäynteihin ja -kuluttamiseen 
(Vaikuttaako parisuhdetilanne tai alaikäisten lasten määrä tuleviin festivaalikäynteihin? Onko sosiaali-
sella sukupuolella merkitystä festivaalikuluttamiseen? Miten onnellisia festivaalikävijät ovat?). 

Parisuhdetilannetta ja alaikäisten lasten lukumäärää kysyttiin, koska ne saattavat vaikuttaa tuleviin fes-
tivaalikäynteihin. Vastaajista sinkkuja oli 42,4 %, parisuhteessa (ml. kihloissa, avo- tai avioliitossa) 
56,3 % ja muussa tilanteessa 1,3 %. Muita tilanteita kuvattiin polyamorisiksi suhteiksi, parisuhdetilan-
netta oli ”vaikea selittää”, henkilö oli tapailu- tai erovaiheessa tms. Vastaajista 77 %:lla ei ollut samassa 
taloudessa asuvia alaikäisiä lapsia, 22 %:lla oli alaikäisiä lapsia ja 1 % ei halunnut vastata. Lapsikysy-
mykseen tulleisiin vastauksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä yllättävän monet alaikäiset 
nuoret vastasivat myönteisesti kysymykseen ”Onko sinulla samassa taloudessa asuvia alaikäisiä lap-
sia?”. Kyllä-vastaajissa oli nuoria, joilla ei voinut edes teoriassa olla omia lapsia. Esimerkiksi 14-vuo-
tias vastaaja saattoi ilmoittaa, että hänellä oli 7-12 -vuotiaita tai 13-17 -vuotiaita lapsia – tällöin täytyy 
olla kyse sisaruksista, joten kysymyksen muotoilua tulee parantaa tulevissa kyselyissä.  

 

 
Kuvio 6. Vastaajien käsitys omasta maskuliinisuudestaan / feminiinisyydestään, kaikki vastaajat (N = 
5 702). Vastauksissa mukana vain miehet (ka=2,8) ja naiset (ka=5,4).  

 

Uutena kysymyksenä oli myös vastaajan oma arvio siitä, miten maskuliinisena tai feminiinisenä hän 
pitää itseään. Andersson ja Jutbring (2016) käyttivät sukupuolen (sex) ja sosiaalisen sukupuolen (gen-
der) erottamista (Firat & Venkatesh, 1995) selvittäessään rockfestivaalikävijöiden maskuliinisuuden ja 
feminiinisyyden vaikutusta suhtautumiseen kasvisruokaan. He kysyivät vastaajan omaa näkemystä so-
siaalisesta sukupuolestaan asteikolla 1=hyvin maskuliininen – 7=hyvin feminiininen, ja vuoden 2018 
festivaalibarometrissa käytettiin samaa muotoilua. Festivaalibarometrissa vastausten keskiarvo oli 4,7: 
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miehillä keskiarvo oli 2,8 ja naisilla 5,4. Vastaajien käsitys omasta maskuliinisuudesta / feminiinisyy-
destä sijoittuu hyvin symmetrisesti sukupuolen suhteen (Kuvio 6) eli biologinen sukupuoli näyttäisi 
ensi silmäyksellä määrittävän sosiaalista sukupuolta. 

Näin ei kuitenkaan ole, sillä maskuliinisuus / feminiinisyys vaihtelee festivaaleittain. Suurimmat erot 
ovat Tuskan (Kuvio 7) ja Ruisrockin (Kuvio 8) välillä. Tuskan vastaajissa sekä miehet että naiset ovat 
maskuliinisempia kuin muilla festivaaleilla, kun taas Ruisrockissa naiset kokevat itsensä feminiinisem-
miksi kuin muiden festivaalien naisosallistujat. Vastaajien ikä vaikuttaa jonkin verran käsitykseen 
omasta maskuliinisuudesta / feminiinisyydestä, mutta esimerkiksi Pori Jazziin osallistujat (sekä miehet 
että naiset), jotka ovat iältään vanhimpia, ovat feminiinisempiä kuin Tuskan vastaajat. Sosiaalisen su-
kupuolen muodostumista ja korrelointia eri tekijöiden kanssa onkin syytä tutkia jatkossa tarkemmin.  

 

 

 
Kuvio 7. Vastaajien käsitys omasta maskuliinisuudestaan / feminiinisyydestään, Tuskan vastaajat (N = 
582). Vastauksissa ovat mukana vain miehet (ka=2,6) ja naiset (ka=5,0).  
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Kuvio 8. Vastaajien käsitys omasta maskuliinisuudestaan / feminiinisyydestään, Ruisrockin vastaajat 
(N = 3 174). Vastauksissa ovat mukana vain miehet (ka=2,7) ja naiset (ka=5,5). 

 

Onnellisuuskäsitystä kysyttiin vuonna 2018 niin ikään ensimmäistä kertaa. Kysymysasettelu oli sama, 
mitä käytetään European Social Survey (ESS) -kyselyssä (ESS, 2019: kysymys C1): ”Kun arvioidaan 
elämää kokonaisuutena, kuinka onnellisena pidät itseäsi?” (0=erittäin onneton – 10=erittäin onnelli-
nen). Suomalaisten keskimääräinen onnellisuusaste vuonna 2014 oli ESS:n mukaan 8,1 (ESS, 2016). 
Festivaalibarometrin vastaajien onnellisuusaste oli keskimäärin 7,8 (mediaani 8) eli alempi kuin suo-
malaisilla keskimäärin – siitäkin huolimatta, että valtaosa festivaalibarometrin vastaajista on nuoria ai-
kuisia ja nimenomaan nuoret pitävät itseään yleensä onnellisempana kuin iäkkäämmät (ESS, 2016). 
Onnellisuuskäsitekin vaatii siis jatkotutkimusta festivaalibarometrin osalta.  
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Festivaaliosallistuminen ja tuotannollisten tekijöiden merkitys 

Festivaalikäynnit 

Kesän 2018 festivaalikäyntejä kysyttäessä Ruisrock nousi ykköseksi, ja sen jälkeen suosituimmat olivat 
Flow Festival, Provinssi, Tuska, Weekend, Ilosaarirock, Blockfest ja Pori Jazz (Kuvio 9). Kyselyyn 
vastanneet olivat käyneet yhteensä 244 kotimaisella rytmimusiikkifestivaalilla.  

 

 
Kuvio 9. Millä festivaaleilla olet käynyt kesällä 2018? Vähintään 200 mainintaa. Vastauksia ei ole 
painotettu, koska tarkastelu on festivaalikohtaista. 

 

Vastaajista 186 oli käynyt ulkomaisella festivaalilla kesän 2018 aikana. Suosituin ulkomainen festivaali 
oli unkarilainen Sziget (17 käyntiä). Seuraavaksi suosituimmat olivat Sweet Spot Festival / Viro (13), 
Tomorrowland / Belgia (11), Weekend Baltic / Viro (10), Wacken Open Air / Saksa (10), Primavera 
Sound / Espanja (8), Ultra Europe / Kroatia (7) ja Metaldays / Slovenia (7). Kaikkiaan vastaajat mainit-
sivat 105 ulkomaista festivaalia.  
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Vastaajien näkemys festivaalien tasosta Suomessa 

Vastaajat pitivät suurimpien kotimaisten festivaalien teknistä toteutusta (esiintymisten äänentoisto ja 
valaisu, esiintymislavat ja -teltat) edellisvuosien tapaan erinomaisena. Niin ikään viestintä ja markki-
nointi, kotimainen ohjelmisto sekä turvallisuus ja järjestyksenvalvonta olivat erittäin laadukkaita. Ku-
viossa 10 ovat kaikki painotetut vastaukset vuodelta 2018. Muutokset edellisvuosiin ovat pieniä, yhden 
sijan muutoksia.  

 

 
Kuvio 10. Vastaajien näkemys kotimaisten festivaalien tasosta eri osa-alueilla vuonna 2018, painotetut 
vastaukset.  

 

Kun verrataan vuosien 2014-2018 vastauksia, nimenomaan anniskelu- ja ruokapalvelujen tason nousu 
on näkynyt vastauksissa. Vuodesta 2014 vuoteen 2018 festivaalikävijät ovat nostaneet käsitystään suo-
malaisten festivaalien anniskelupalveluiden tasosta 14 % ja ruokailupalveluiden tasosta 13 % (Kuvio 
11). Tämä osoittaa, että palveluihin on panostettu, kuten festivaalijärjestäjät ovat kertoneet vuosien 
2015 ja 2017 toimialabarometreissa3 (Kinnunen ym., 2017a; Kinnunen ym., 2018). 

 
3 Toimialabarometri on festivaalijärjestäjille suunnattu kysely festivaalikentän nykytilanteesta ja tulevaisuuden 
näkymistä. Kysely on toteutettu vuosina 2015 ja 2017. 
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Millaisena pidät suurimpien suomalaisten festivaalien yleistä tasoa 
seuraavilla osa-alueilla? 
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Kuvio 11. Suurimmat erot osa-alueiden keskiarvoissa vuosina 2014-2018, painotetut vastaukset as-
teikolla 1=Erittäin heikko – 2=Erittäin korkea. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=.000). 

 
Festivaaliosallistumiseen vaikuttavat tekijät ja hintakäsitykset  

Kyselyyn osallistujilta kysyttiin, mitkä tekijät vaikuttaisivat siihen, että he osallistuisivat festivaaleille 
useammin (Kuvio 12). Sijoitusmuutokset vuoteen 2016 verrattuna olivat vähäisiä, vain yhden sijan 
muutoksia. Tärkeimmät neljä tekijää kaikkina vuosina (2014, 2016 ja 2018) ovat olleet pääsylippujen 
hinnat, esiintyjät, matkustamisen hinta sekä ystävien osallistuminen. Pääsylippujen hinnan, ohjelmiston 
ja ystävien osallistumisen tärkeys näkyy myös tulevaisuuden festivaaliosallistumisissa (ks. Tapahtu-
mauskollisuus).  

Sijoituksia tarkastellessa tulee huomioida, että ”alhaiset sijoitukset” eivät välttämättä tarkoita sitä, että 
asialla ei olisi vastaajalle mitään merkitystä, vaan sitä, että kyseiset asiat ovat jo niin korkealla tasolla, 
että ne eivät vaikuta osallistumispäätöksiin. Esimerkiksi jos vastaaja on täysin eri mieltä väitteen ”Osal-
listuisin useammin festivaaleille, jos tuntisin itseni ja omaisuuteni paremmin turvatuksi” kanssa, se ei 
suinkaan tarkoita, että hänen mielestään festivaaleilla pitäisi olla turvattomampaa, vaan sitä, että hän 
tuntee jo nyt olonsa riittävän turvalliseksi.  
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Kuvio 12. Festivaaliosallistumiseen vaikuttavat tekijät vuonna 2018, painotetut vastaukset.  

 

Vuosien 2014-2018 aikana merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet arvioissa festivaalien sään-
nöistä ja rajoitteista sekä matkustamisen hinnasta (Kuvio 13). Sääntöjen ja rajoitteiden merkitys on 
laskenut 13 % ja matkustamisen 6 %. Sääntöjen ja rajoitteiden merkityksen laskuun on vaikuttanut 
varmasti alkutilanne, jolloin keskustelu (ja lobbaus) uudesta alkoholilainsäädännöstä oli käynnissä, 
sekä se, että anniskeluun liittyviin rajoitteisiin on totuttu. Toki on myös huomioitava, että anniskeluun 
on tullut vuonna 2018 voimaan tulleen uuden alkoholilain myötä tiettyä joustavuutta. Matkustamisen 
merkityksen lasku taas johtunee matkustamisen halpenemisesta, joka alkoi OnniBus.comin aggressii-
visesta hinnoittelusta, mikä puolestaan pakotti myös VR:n tarkistamaan hintojaan alaspäin (Talous-
elämä, 2017). 
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Kuvio 13. Suurimmat erot festivaaliosallistumiseen vaikuttavien tekijöiden keskiarvoissa vuosina 
2014-2018, painotetut vastaukset asteikolla 1=Täysin eri mieltä – 7=Täysin samaa mieltä. Erot ovat 
tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=.000). 

 

Kun kysytään, mitä tietyt tuotteet tai palvelut saisivat maksaa, hintajoustavuus kohdistuu vuosina 2014-
2018 erityisesti festivaalilippujen hintaan:  

- Vastaajat olivat valmiita maksamaan korkeatasoista ulkomaista ohjelmaa tarjoavien kolmen 
päivän festivaalien lipuista 110 euroa vuonna 2014, 120 euroa vuonna 2016 ja 140 euroa 
vuonna 2018. Maksuvalmius nousi siis viidessä vuodessa 27 %.  

- Täysin kotimaista ohjelmaa tarjoavien kolmen päivän festivaalien lippujen maksuvalmius nousi 
75 eurosta 95 euroon eli niin ikään 27 %. 

- Ruoka-annoksen maksuvalmius nousi 8 eurosta 10 euroon eli 25 %. 
- Majoituksen maksuvalmius nousi 40 eurosta 50 euroon eli 25 %. 
- Näkemys matkustamisen sopivasta hinnasta laski vuonna 2016, mutta nousi jälleen vuoden 

2014 tasolle vuonna 2018. Tämä osoittanee odotuksia hintojen laskusta vielä vuonna 2016, 
mutta bussiyhtiöiden ongelmien takia (esim. Niinivuo, 2017; Sinervä, 2017) hintajoustavuus 
nousi vuonna 2018. 

- Alkoholiannoksen hintajoustavuus ei ole muuttunut lainkaan viidessä vuodessa. 

Hintanäkemykset on koottu kuvioon 14. Vastauksista käytettiin painotetun aineiston mediaaniar-
voa, koska hajonta oli suurta. Esimerkiksi alkoholiannoksen hintaehdotus vaihteli nollasta eurosta 
1 000 euroon. Suuria hintaehdotuksia ei poistettu, koska 1 000 euron ehdotuksia oli neljä ja samojen 
henkilöiden muut vastaukset olivat uskottavia. Yksi mahdollinen selitys on, että kyseiset vastaajat 
eivät itse käytä alkoholia tai heidän mielestään festivaaleilla ei tulisi tarjoilla lainkaan alkoholia.  
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Kuvio 14. Mitä seuraavat tuotteet tai palvelut saisivat mielestäsi maksaa kotimaisilla festivaaleilla? 
Mediaani painotetuista vastauksista vuosilta 2014-20184.  
 

Festivaalielämykseen vaikuttavat tekijät  

Vastaajien festivaalielämykseen vaikuttavat tekijät on koottu kuvioihin 15 ja 16. Tärkeimpiä tekijöitä 
olivat WC:iden määrä ja siisteys, festivaalialueen siisteys, palveluiden hintataso, liikkuminen ja asioi-
minen jonottamatta sekä festivaalilipun hinta. Vähintään kolmen sijan muutokset on merkitty kuvioihin 
nuolilla. Kaikkein suurin muutos on tapahtunut festivaalin ympäristömyönteisyydessä ja vastuullisuu-
dessa, jonka sijoitus on noussut yhteensä viisi pykälää viiden vuoden aikana.  

Painotetun aineiston keskiarvotarkastelussa suurimmat muutokset vuosina 2014-2016 olivat (p=.000): 

- Tärkeys laskenut vähintään 6 % 
o Uusiin ihmisiin tutustuminen; muutos 5,13 → 4,80 (-6 %) 

- Tärkeys noussut vähintään 6 % 
o Festivaalin ympäristömyönteisyys ja vastuullisuus; muutos 5,18 → 5,47 (6 %) 
o Festivaalin edustamat arvot; muutos 4,85 → 5,17 (7 %) 

Ympäristöarvojen merkityksen nousu on ollut yhteiskunnallisestikin havaittava muutos eli se ei koske 
pelkästään festivaaleja (Piispa & Myllyniemi, 2019).  

 
4 Pääsylippu, ulkomainen ohjelma = Kolmen päivän pääsylippu korkeatasoista ulkomaista ohjelmaa tarjoaville 
festivaaleille.  
Pääsylippu, kotimainen ohjelma = Kolmen päivän pääsylippu täysin kotimaista ohjelmaa tarjoaville festivaaleille.  
Ruoka-annos = Laadukas ruoka-annos festivaalialueella.  
Majoitus = Sängyllinen sisätilamajoitus omassa huoneessa (hinta per henkilö, yhdeltä yöltä).  
Matkustaminen = Matkustaminen festivaalipaikkakunnalle (Suomessa) ja takaisin (hinta/kustannus per henkilö).  
Keskiolut tai siideri = Annos (0,33 l) keskiolutta tai siideriä festivaalialueella.  
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Kuvio 15. Tärkeimmät festivaalielämykseen vaikuttavat tekijät, osa 1, painotetut vastaukset vuonna 
2018 (N=6 487). Nuolet kuvaavat vähintään kolmen sijan muutosta vuodesta 2014 alkaen. 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

...festivaalin ympäristömyönteisyys ja
vastuullisuus

...positiiviset yllätykset esiintyjissä, jotka eivät
olleet minulle entuudestaan tuttuja

...järjestyksenvalvonnan taso

...nimekkäät ulkomaiset esiintyjät

...hyvä sää

...asiakaspalvelun taso

...yhteisöllinen ja rento tunnelma

...tasainen ja monipuolinen esiintyjäkokonaisuus

...festivaalilipun hinta

...liikkuminen ja asioiminen jonottamatta

...festivaalialueen palveluiden hintataso

...festivaalialueen puhtaus ja siisteys

...puhtaat ja siistit WC:t

Minulle tärkeitä asioita festivaalielämyksen onnistumisen kannalta 
ovat...

Erittäin tärkeä 6 5 4 3 2 Ei lainkaan tärkeä
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Kuvio 16. Tärkeimmät festivaalielämykseen vaikuttavat tekijät, osa 2, painotetut vastaukset vuonna 
2018 (N=6 487). Nuolet kuvaavat vähintään kolmen sijan muutosta vuodesta 2014 alkaen. 

 

Kun tarkastellaan elämystekijöiden korrelaatioita vastaajien taustatietoihin, naisille tärkeitä asioita ovat 
puhtaat ja siistit WC:t sekä festivaalialueen puhtaus ja siisteys, festivaalin ympäristömyönteisyys ja 
vastuullisuus sekä festivaalin edustamat arvot, asiakaspalvelun ja järjestyksenvalvonnan taso, toimivat 
verkkoyhteydet, festivaalialueen palveluiden hintataso ja festivaalilipun hinta, tasainen ja monipuolinen 
esiintyjäkokonaisuus sekä yhteisöllinen ja rento tunnelma. Mitä nuorempi vastaaja on, sitä tärkeämpiä 
ovat yllättävät elämykset, toimivat verkkoyhteydet, tunnelmien jakaminen netissä, uusiin ihmisiin tu-
tustuminen sekä vanhat ystävä ja tutut yleisön joukossa. Mitä suuremmat tulot vastaajalla taas on, sitä 
tärkeämpiä ovat monipuoliset anniskelupalvelut ja sitä vähemmän festivaalilipun hinnalla on merki-
tystä. Korrelaatioita tarkastellessa on huomioitu osittaiskorrelaatiot eli muiden taustamuuttujien vaiku-
tus on eliminoitu. 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

...monipuoliset oheismyyntipalvelut

...ennalta arvaamattomat esiintymispaikat (lavat,
teltat, tilat)

...festivaalitunnelmien jakaminen netissä

...urbaani festivaalipaikka

...luonnonläheinen festivaalipaikka

...uusiin ihmisiin tutustuminen

...festivaalin edustamat arvot

...monipuoliset anniskelupalvelut

...yllättävät ja odottamattomat elämykset
festivaalin aikana

...korkeatasoiset ja monipuoliset ruokailupalvelut

...vanhat ystävät ja tutut yleisön joukossa

...toimivat verkkoyhteydet (puhelin, internet)

Minulle tärkeitä asioita festivaalielämyksen onnistumisen kannalta 
ovat...

Erittäin tärkeä 6 5 4 3 2 Ei lainkaan tärkeä
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Tapahtumauskollisuus 

Kuviossa 17 on vastaajien näkemys tulevasta osallistumisestaan festivaaleille tulevana vuonna, viiden 
vuoden ja kymmenen vuoden kuluttua.  

 

 
Kuvio 17. Miten todennäköisenä pidät osallistumistasi festivaaleille ensi vuonna, viiden vuoden päästä, 
kymmenen vuoden päästä? Painotetut vastaukset vuonna 2018 (N=6 487). 

 

Osallistujilta kysyttiin myös, miksi he pitivät omaa festivaaliosallistumistaan viiden vuoden päästä epä-
todennäköisenä. Kysymys oli avoin, joten se luokiteltiin ja luokittelun tulos on kuviossa 18. Ylivoimai-
sesti suurimpana selityksenä festivaalikäyntien tulevalle loppumiselle tai vähenemiselle on oma vanhe-
neminen, johon liittyi perheen perustaminen, lasten saaminen ja työ / opiskelu. Muita syitä osallistu-
mattomuuteen olivat oma taloudellinen tilanne ja festivaalien hintojen (liput ja palvelut) jatkuva nousu 
sekä ohjelman muuttuminen sellaiseksi, ettei se enää kiinnosta. Useat vastaajat totesivat, että musiikki 
on muuttunut suuntaan, joka ei heitä kiinnosta, ja että ohjelmisto on monesti suunnattu nuorisolle. Tä-
män lisäksi oma vaatimustaso nousee iän myötä ja se asettaa vaatimuksia festivaalien ulkoisille puit-
teille: toivotaan mahdollisuutta istua, parempaa ja halvempaa majoitusta (muuta kuin telttailua) sekä 
vähemmän jonoja ja tungosta.  

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ensi vuonna

Viiden vuoden kuluttua

Kymmenen vuoden kuluttua

Miten todennäköisenä pidät osallistumistasi festivaaleille ...

7=Erittäin todennäköisenä 6 5 4 3 2 1=Erittäin epätodennäköisenä
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Kuvio 18. Tärkeimmät syyt vuonna 2018 sille, miksi festivaaleille ei enää osallistuta viiden vuoden 
päästä (N=970). Vastauksia ei ole painotettu. 

 

Kun festivaaleille osallistumisen todennäköisyyttä peilataan vastaajan ikään, löytyy mielenkiintoinen, 
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=.000) huomio (Kuvio 19): Kaikkein nuorimmat ovat epävarmimpia 
osallistumisestaan 10 vuoden päästä, kun taas 40-49 -vuotiaat ovat kaikkein varmimpia tulevan festi-
vaaliosallistumisensa suhteen. Tämä antaa viitteitä siitä, että festivaaliyleisön keski-ikä tulee jatkossa-
kin nousemaan. 
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Kuvio 19. Festivaaliosallistumisen todennäköisyyden keskiarvo ikäryhmittäin vuosina 2014-2018, pai-
notetut vastaukset asteikolla 1=Erittäin epätodennäköisenä – 7=Erittäin todennäköisenä (N=13 577). 
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Yhteenveto 

Yleisölle suunnattu festivaalibarometri on toteutettu parillisina vuosina välillä 2014-2018. Suurten ryt-
mimusiikkifestivaalien jakelemana kysely on tavoittanut merkittävän määrän festivaaliyleisöä, sillä 
vastauksia on saatu yhteensä 15 110. Tässä raportissa on tarkasteltu vuoden 2018 vastauksia (N=6 516) 
ja olennaisimpia muutoksia tutkimuksen aikana.  

Tärkeimmät neljä festivaaliosallistumiseen vaikuttavaa tekijää ovat olleet kaikkina vuosina (2014, 2016 
ja 2018) pääsylippujen hinnat, esiintyjät, matkustamisen hinta sekä ystävien osallistuminen. Lippujen 
hinnat, ohjelmiston kiinnostavuus ja ystävien osallistuminen vaikuttavat olennaisesti myös tulevaisuu-
den festivaaliosallistumisiin. Vuosien 2014-2018 aikana merkittävimmät muutokset festivaaliosallistu-
miseen vaikuttavissa tekijöissä ovat tapahtuneet arvioissa festivaalien säännöistä ja rajoitteista sekä 
matkustamisen hinnasta: sääntöjen ja rajoitteiden merkitys on laskenut 13 % ja matkustamisen 6 %. 

Vastaajien valmius maksaa lipuista ja palveluista on noussut huomattavasti viidessä vuodessa. Valmius 
maksaa korkeatasoista ulkomaista ohjelmaa tarjoavien kolmen päivän festivaalien lipuista nousi 110 
eurosta (2014) 140 euroon (2018) eli 27 %. Täysin kotimaista ohjelmaa tarjoavien kolmen päivän fes-
tivaalien lippujen maksuvalmius nousi 75 eurosta 95 euroon eli niin ikään 27 %. Hyvälaatuisen ruoka-
annoksen maksuvalmius nousi 8 eurosta 10 euroon (25 %) ja majoituksen maksuvalmius 40 eurosta 50 
euroon (25 %). 

Festivaalielämykseen vaikuttavia tärkeimpiä tekijöitä olivat WC:iden määrä ja siisteys, festivaalialueen 
siisteys, palveluiden hintataso, liikkuminen ja asioiminen jonottamatta sekä festivaalilipun hinta. Ylei-
sempänäkin trendinä näkyvä ympäristöarvojen merkityksen nousu on havaittavissa myös festivaalikä-
vijöiden mielipiteissä, sillä viidessä vuodessa festivaalin edustamien arvojen tärkeys on noussut 7 % ja 
festivaalin ympäristömyönteisyyden ja vastuullisuuden merkitys 6 %.  

Festivaalien ruokapalvelujen laadun ja valikoiman merkitys on havaittu myös kansainvälisesti (Anders-
son, Jutbring & Lundberg, 2013; Yoon, Lee & Lee, 2010). Festivaalijärjestäjät ovatkin raportoineet 
toimialabarometrissa, että erityisesti palveluihin on panostettu viime vuosina. Festivaalibarometrin tu-
lokset osoittavat, että yleisön mielestä ruokapalvelujen taso nousi viidessä vuodessa 13 % ja anniskelun 
14 %. 

Osallistujilta kysyttiin myös, miksi he pitivät omaa festivaaliosallistumistaan viiden vuoden päästä epä-
todennäköisenä. Suurimpana selityksenä festivaalikäyntien tulevalle loppumiselle tai vähenemiselle on 
oma vanheneminen, johon liittyi perheen perustaminen, lasten saaminen ja työ / opiskelu. Muita syitä 
osallistumattomuuteen ovat oma taloudellinen tilanne ja festivaalien hintojen (liput ja palvelut) jatkuva 
nousu sekä ohjelman muuttuminen sellaiseksi, ettei se enää kiinnosta. 

Kävijöiden taustatiedoissa kaksi uutta, vuonna 2018 käyttöön otettua kysymystä vaatii jatkotutkimusta. 
Kävijöiden käsitys omasta maskuliinisuudesta / feminiinisyydestä näyttää ensi silmäyksellä noudatta-
van hyvinkin tarkasti biologista sukupuolta. Lähemmin tarkasteltuna kuitenkin selviää, että esimerkiksi 
Tuskan kävijöissä miehet pitävät itseään maskuliinisempina ja naiset vähemmän feminiinisinä kuin 
muut festivaalikävijät. Toinen kiinnostava uusi taustatietolöydös koskee onnellisuutta. Festivaalibaro-
metrin vastaajat eivät näyttäisi olevan yhtä onnellisia kuin suomalaiset keskimäärin, joten tätäkin on 
jatkossa analysoitava tarkemmin.  

Lopuksi voidaan todeta, että yli 90 % vastaajista pitää varsin todennäköisenä sitä, että osallistuu festi-
vaaleille tulevana vuonna, mikä vahvistaa näkemystä, että festivaalit kuuluvat edelleen olennaisesti 
suomalaisten vapaa-aikaan (esim. Finland Festivals, 2019; Silvanto, 2016). 40-49 -vuotiaat ovat kaik-
kein varmimpia festivaaliosallistumisestaan 10 vuoden päästä, mikä antaa viitteitä siitä, että festivaali-
yleisön keski-ikä tulee jatkossakin nousemaan. 
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Näkökulma:  
 

Kotimaisesta yhdistystoiminnasta kohden kansainvälistä ketjuuntumista. 

Rytmimusiikkifestivaalikentän muutokset Suomessa 2010-luvulla  

Juha Koivisto 

Taustaa 

Suomalainen festivaalikenttä on koko historiansa ajan ollut hyvin monimuotoinen toimintaympäristö, 
missä julkisyhteisöillä sekä kolmannen sektorin toimijoilla on ollut tapahtumien järjestäjänä merkittävä 
rooli (esim. Amberla, 2013). Viimeisen viiden vuoden aikana populaarimusiikin tapahtumat ovat alka-
neet olla lisääntyvässä määrin kaupallisten tahojen järjestämiä. Uudet isot festivaalit, kuten Weekend, 
Blockfest, Qstock, Flow ja Rockfest, ovat syntyneet kaupallisten toimijoiden toimesta ja myös yhdis-
tysten festivaaleja on siirtynyt kaupallisten toimijoiden järjestettäväksi. Suomessa on seurattu hieman 
viiveellä kansainvälistä kehitystä, jossa monikansalliset yhtiöt ovat ostaneet paikallisia toimijoita tai 
levittäneet kansainvälisiä festivaalibrändejä uusille markkina-alueille. Kasvavat festivaalimarkkinat 
ovat olleet myös pörssiyritysten ja pääomasijoittajien kiinnostuksen kohteena.  

Jarkko Jokelainen kirjoitti kattavasti Ruotsin festivaalimarkkinoiden tilanteesta Helsingin Sanomien 
artikkelissa vuonna 2013 sanoin ”Festivaalisota saapui länsirintamalle” (Jokelainen, 2013). Kirjoittaja 
kuvaili värikkäästi kaupallisten toimijoiden kilpailutilannetta Ruotsin festivaalimarkkinoilla. Jokelaisen 
mukaan Ruotsissa uusien toimijoiden tulo markkinoille vaikutti festivaalien väliseen kilpailutilantee-
seen ja kilpailu pääesiintyjistä kiristyi. Monet perinteiset yhdistysten järjestämät festivaalit joutuivat 
taloudelliseen vaikeuksiin ja osa tapahtumista ajautui konkurssiin. Lisäksi artikkelissa huomioitiin, että 
Ruotsissa isoja festivaaleja järjestettiin samana viikonloppuna ja aiemmin Ruotsin isoimpana festivaa-
lina ollut Peace and Love joutui hakeutumaan konkurssiin muutamaa viikkoa ennen tapahtuman alkua 
vuonna 2013. Tapahtuman peruuntumisen mainittiin johtuvan liian huonosti sujuneesta lippujen ennak-
komyynnistä, jonka yhtenä syynä nähtiin olevan FKP Scorpion samaan aikaan järjestämä Bråvalla Fes-
tival. (Olsson & Nygren, 2013). 

Rytmimusiikkifestivaalikentän muutoksen vaiheita Suomessa 

Saksalaisen FKP Scorpion tulo Suomen markkinoille 

Ensimmäinen suomalaisen perinteikkään ja ison festivaalin omistusjärjestely nähtiin vuonna 2015, kun 
saksalainen FKP Scorpio osti enemmistöosuuden Seinäjoella järjestettävästä Provinssirock-festivaa-
lista. Festivaalien myyntineuvotteluista oli tihkunut julkisuuteen tietoja jo aiemmin, mutta ensimmäisen 
vakiintuneet festivaalin siirtyminen ulkomaiseen omistukseen näyttää jälkeenpäin tarkasteltuna käyn-
nistäneen merkittävän muutoksen suomalaisessa festivaalikentässä. Useiden festivaalien omistuspoh-
jassa on tapahtunut muutoksia ja festivaalit ovat siirtyneet osaksi joko kotimaisia tai kansainvälisiä ket-
juja. FKP Scorpio oli aiemmin hankkinut omistukseensa helsinkiläisen ohjelmatoimiston Fullsteam 
Agencyn, josta tuli toteutetun kaupan myötä festivaalin pääomistaja. Aiemmin festivaalia järjestänyt 
Seinäjoen elävän musiikin yhdistys (SELMU ry) jäi toteutetulla omistusratkaisulla tapahtuman vähem-
mistöosakkaaksi.  

Kaupan taustalla oli festivaalin tappiollisuus. FKP Scorpion perustaja Folkert Koopmans näki festivaa-
lin tappiollisuuden johtuneen epäonnistumisissa pääesiintyjien hankinnassa, mutta hän piti itse festi-
vaalia hyvänä. Uuden yhteistyön hän arveli helpottavan pääesiintyjien saamista. (Koski, 2015).  
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FKP Scorpio oli samoihin aikoihin aktiivinen myös Ruotsin ja Tanskan markkinoilla ja kaupassa oli 
nähtävissä synergian hakemista ohjelmahankinnoissa muiden skandinaavisten tapahtumien kanssa. 
Tätä kautta tarjoutui mahdollisuus tarjota kansainvälisille artisteille useita merkittäviä festivaaleja muu-
taman viikon aikana. Rumbassa siteerattiin FKP Scorpion toimitusjohtajan Folkert Koopmansin lau-
suntoa: ”Yhteistyö Fullsteamin ja Provinssirockin kanssa sekä Tinderbox ApS:n ja samannimisen fes-
tivaalin perustaminen Tanskaan ovat loogista jatkumoa aikaisemmille Pohjois-Euroopan toiminnoil-
lemme” (Lippu, 2014).  

FKP Scorpion kiinnostus pohjoismaisiin markkinoihin on jatkunut vaiherikkaana: vuonna 2018 FKP 
Scorpio luopui tanskalaisten Tinderbox ja Northside festivaalien omistuksesta (Chapple, 2018), kun 
taas syksyllä 2019 uutisoitiin FKP Scorpion ostaneen ruotsalaisen Woah Dad Live AB:n (Chapple, 
2019). 

Nelonen Media Live ja festivaalituotannon uusi toimintamalli 

Suomalaisen festivaalialan kannalta suurin omistuksellinen järjestely koettiin maaliskuussa 2018, kun 
Nelonen Media osti jämsäläisen N.C.D. Production Oy:n. N.C.D. Production oy:n perustaja Hannu Hal-
jala ja muut avainhenkilöt jatkoivat uuden yhtiön palveluksessa. Kaupan myötä Sanoma Median tytär-
yhtiöstä tuli useiden festivaalien ja tapahtumien enemmistöomistaja. Nelonen Media Liven omistukseen 
siirtyneitä tunnetuimpia tapahtumia olivat Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Iskelmä-festivaali sekä 
RMJ. Nelonen Median puolelta kommentoitiin siirtymistä uudelle liiketoiminta-alueelle liiketoiminta-
johtaja Kari Laakson toimesta: ”Nelonen Mediassa on musiikin ympärille luotu uudenlainen toiminta-
malli, jossa radiokanavat, tv:n musaohjelmat, persoonat ja nyt myös entistä enemmän live-tapahtumat 
toimivat saumattomasti yhdessä” (Mattila, 2018). Nelonen Media toi kaupan yhteydessä esiin tavoit-
teensa luoda uutta monikanavaista toimintamallia, jossa mediatalon eri osa-alueet toimivat yhdessä 
(Mattila, 2018). 

Sanoma Media Liven toiminta festivaalimarkkinoilla on jatkunut aktiivisena myös N.C.D Production 
oy:n oston jälkeen. Monistettavia tapahtumakonsepteja, kuten Iskelmä-festivaalit on viety uusille paik-
kakunnille ja festivaaliportfoliota on laajennettu. Toisaalta liiketoiminnallisesti epävarmojen tapahtu-
mien osalta on tehty päätöksiä välivuosista tai tapahtumista on luovuttu kokonaan.  

Sanoman festivaaliportfolioon liitettiin kesäkuussa 2018 Tikkurila Festivaali ja maaliskuussa 2019 Hy-
vinkäällä järjestettävä Rockfest. Sanoma konserniin kuuluva Helsingin Sanomat uutisoi Rockfest-kaup-
paa seuraavasti: ”Vuodesta 2017 järjestetty ja Suomen suurimmaksi rock- ja metallimusiikkiin keskit-
tyväksi tapahtumaksi mainittu Rockfest tuo tänä kesänä maahan esimerkiksi Kiss-yhtyeen, Def Leppar-
din ja Slipknotin. Paikalle odotetaan 60 000 kävijää” (Hasala, 2019). Uutisen yhteydessä on myös haas-
tateltu kilpailuviraston apulaisjohtaja Sanna Syrjälää, joka toteaa kilpailuviraston näkemyksen alan kes-
kittymisestä: ”Festivaaleja on Suomessa varsin paljon. N.C.D:lla oli kokonaisuudessaan 5–10 prosentin 
osuus kaikista musiikkitapahtumamarkkinoista” (Hasala, 2019). Uutisessa verrataan N.C.D:n 20 mil-
joonan euron liikevaihtoa vuonna 2017 Finland Festivals jäsenten noin 46 miljoonan liikevaihtoon tai 
Suomen suurimman konserttijärjestäjän Live Nation Finlandin 40 miljoonan liikevaihtoon. (Hasala, 
2019). 

Uutisoinnin taustalla on osittain julkisuudessa käyty keskustelu artistien asemasta uudessa musiikkialan 
toimintamallissa. Eritoten Iltalehden Mikko Räsäsen laajassa analyysissa ”Onko Suomeen syntynyt mu-
siikkihirviö?” kirjoittaja käy seikkaperäisesti läpi uuden toimintamallin uhkakuvia ja musiikkialan si-
sällä käytyä keskustelua uudesta tilanteesta. (Ks. Räsänen, 2019). Muusikkojen liitto vastaavasti julkaisi 
asiasta käydyn julkisen keskustelun pohjalta oman kannanottonsa helmikuussa 2019. Keskustelun taus-
talla oli Mikael Gabrielin pohdinnat hänen kappaleidensa joutumisesta soittoboikottiin Nelonen Median 
kanavissa hänen sitouduttuansa mukaan kilpailevan kaupallisen kanavan musiikkipitoiseen ohjelmaan. 
Muusikkojen liitto toi esiin huolensa monikanavaisesta toimintamallista ja kilpailuasetelman hyväksi-
käytöstä uudessa tilanteessa seuraavasti:  
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”Kun valta keskittyy yhteen paikkaan, on aina vaarana, että sitä aletaan käyttää väärin 
hyväksi. Kymmenisen vuotta sitten alalla kohistiin 360 asteen sopimuksista, joilla artisti 
sitoutettiin keikkamyyntiä, äänitetuotantoa, oheistuotteita ja kustannustoimintaa koske-
vaan yhteistyöhön saman yhtiön kanssa. Nelonen median osalta pakettiin on nyt lisätty 
myös festivaalien järjestäminen ja media-ajan hallitseminen” (Muusikkojen liitto 
4.2.2019). 

Flown, Blockfestin, Weekendin ja Qstockin omistusjärjestelyt: kansainvälisistä kumppanuuksista 
jääkiekkoseuraan 

Flow festivaali julkaisi marraskuussa 2018 tiedotteen, jossa kerrottiin Flow Festival Oy:n solmineen 
investointi- ja kumppanuussopimuksen pääomasijoittaja Providence Equity Partnersin rahoittaman Su-
perstruct Entertainment -tapahtumaryhmittymän kanssa (Flow Festival, 2018). Ryhmittymällä oli en-
tuudestaan omistusta unkarilaisesta Sziget festivaalista, espanjalaisesta Sonarista, norjalaisesta Øya fes-
tivaalista sekä muutamasta muusta korkean profiilin eurooppalaisesta festivaalista. Festivaalien taiteel-
linen johtaja Tuomas Rantanen perusteli festivaalin julkaisemassa tiedotteessa omistusjärjestelyä seu-
raavasti: ”Globaalisti kiihtyvässä kilpailussa varmistamme, että Flow tarjoaa jatkossakin parhaan mah-
dollisen kokemuksen kävijöilleen. Voimme tehdä yhä syvempää yhteistyötä toisten kansainvälisten 
huipputapahtumien kanssa, ja lisäksi saamme merkittävän kumppanin Suvilahden kehittämiseen” 
(Flow Festival, 2018).  

Vuoden 2019 alkupuolella uutisoitiin Blockfestin omistuksissa tapahtuneista muutoksista. Live Nation 
Finlandin ilmoitettiin ostaneen osuuden festivaalista, mutta tapahtuman perustaja Kalle Kallosen ker-
rottiin jatkavan edelleen tapahtuman toimitusjohtajana. Rumbassa julkaistussa uutisessa festivaalin 
mainitaan olevan pohjoismaiden suurin hiphop-tapahtuma, jossa kävi 75000 kävijää vuonna 2018. 
Myös Kallonen mainitsee yhdeksi perusteeksi tehdylle omistusjärjestelyille nimekkäiden artistien saa-
miseen tapahtumaan jatkossa: ”Yhteistyön syventäminen vahvistaa Blockfestin asemaa, jolla varmis-
tamme kuumimpien kansainvälisten artistien esiintymisen festareilla myös tulevaisuudessa.” (Hätinen, 
2019). 

Heinäkuussa 2019 Helsingin Sanomissa uutisoitiin uuden festivaalitoimijan tulosta Suomen markki-
noille. Pohjoismainen All Things Live -yhtymä hankki omistukseensa Weekend festivaalin (Hasala, 
2019). Suomen toimintoja varten perustettiin yhtiö All Things Live Finland. Heinäkuussa Helsingissä 
järjestetty elektroniseen musiikkiin erikoistunut Weekend Festival kerää oman ilmoituksensa mukaan 
vuosittain yli 45 000 kävijää (All Things Live, 2019). Festivaalin perustaja Hardi Loog kommentoi 
Helsingin Sanomissa syntynyttä uutta yhtiötä ja festivaalin myymistä uusilla liiketoiminnallisilla mah-
dollisuuksilla: ”Tiiviin pohjoismaisen yhteistyön avulla pystymme tuomaan Suomen keikkalavoille ar-
tisteja, joiden konsertit ovat aikaisemmin jääneet lahden taakse Tukholmaan tai Kööpenhaminaan” (Ha-
sala, 2019). Tämän uuden pohjoismaisen konsernin taustalla on Waterland Private Equity sijoitusra-
hasto. All Things Live on vuonna 2018 alun perin kuudesta ruotsalaisesta, tanskalaisesta ja norjalaisesta 
yhtiöstä muodostettu konserni (Hasala, 2019). Yhtymässä on mukana pitkän linjan pohjoismaisia toi-
mijoita. Maloney Concerts:in David Maloney on aiemmin toiminut mm. Ema Telstarsissa eli Live Na-
tion Swedenissä ja AEG Swedenissä ja tanskalainen ICO Concerts on ollut pitkään kolmen suurimman 
tanskalaisen toimijan joukossa. 

Pohjois-Suomen merkittävimmän festivaalin oululaisen Qstockin kohdalla julkistettiin alkuvuonna 
2017 erilainen omistusjärjestely. Jääkiekkoseura Oulun Kärpistä tuli festivaalin enemmistöosakas 73% 
osuudella ja festivaalin perustajat Mikko Forsten ja Pekka Aarikallio jäivät tapahtuman vähemmistö-
osakkaiksi (Oulun Kärpät, 2017).    
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Johtopäätökset 

Suomessa on tapahtunut lukuisia festivaalien omistusjärjestelyjä viimeisen viiden vuoden aikana. 
Omistusjärjestelyt ovat koskeneet populaarimusiikin tapahtumia ja samaan aikaan muu festivaalikenttä 
on pysynyt pääosin ennallaan (Pietarila, 2019; vrt. Finland Festivals, 2019). Suomessa on seurattu kan-
sainvälistä ja skandinaavista kehitystä, jossa monikansalliset musiikkiyhtiöt ja festivaalikonseptit ovat 
levittäytyneet uusille markkina-alueille. Ulkomaisten toimijoiden tulo Suomen markkinoille on tapah-
tunut olemassa olevien festivaalien ja toimijoiden ostamisella. Pohjoismaissa on esimerkkejä kansain-
välisten toimijoiden toisenlaisista toimintamalleista. FKP Scorpio perusti Ruotsiin menestyksekkään, 
mutta lyhytikäiseksi jääneen Bråvalla festivaalin sekä Tinderboxin Tanskaan, jotka vaikuttivat osaltaan 
merkittävästi festivaalikentän tasapainoon. Tässä mielessä uusilla toimijoilla ei ole ollut vielä suurta 
vaikutusta Suomen festivaalimarkkinoihin. 

Festivaalin omistusjärjestelyihin liittyvän uutisoinnin yhteydessä viitataan usein pääesiintyjien hankki-
misen varmistamiseen kansainvälisen verkoston kautta. Poikkeuksena on Nelonen Media Liven toi-
minta, jossa kotimaiset artistit ovat keskeisessä roolissa. Nelonen Media Live viittaa uuteen moni-
kanavaiseen toimintamalliin, jossa mediatalon muissa toiminnoissa haetaan synergiaa festivaalitoimin-
tojen kanssa (Noponen, 2018). Nelonen Media Liven mukaan tulossa on käyty keskustelua artistin ase-
man muuttumisesta monikanavaisessa toimintamallissa. Festivaaliesiintymisten yhteyteen liitetään mo-
nenlaista medianäkyvyyttä. On nähtävissä, että mahdollisesti tällainen toimintamalli lisääntyy jatkossa. 
Nelonen Media Liven tapahtumia on brändätty radiokanavien mukaan. Laajan mediakonsernin ollessa 
kyseessä on myös mielenkiintoista nähdä, muuttuuko konsernin eri mediakanavien tapa uutisoida fes-
tivaaleista.  

Yleisenä ilmiönä voidaan todeta, että organisaatiot, joiden toimenkuvaan kuuluu pääasiassa yhden fes-
tivaalin järjestäminen, ovat hakeutuneet erilaisiin omistusjärjestelyihin liikekumppaneiden tai kansain-
välisten ketjujen kanssa. Omistusjärjestely perustellaan synergialla ohjelmanhankinnassa, markkinoin-
nissa ja yritysyhteistyömahdollisuuksissa. Kiinnostavaa on, että Kilpailuvirasto on ottanut kantaa Ne-
lonen Media Liven asemaan markkinoilla ja heidän mukaansa festivaalitoiminta ei ole vielä kovinkaan 
keskittynyttä, kun festivaalisektoria tarkastellaan kokonaisuutena. Kilpailuviraston mukaan ei voida siis 
todeta, että millään toimijalla olisi määräävää markkina-asemaa suomalaisella populaarifestivaaliken-
tällä varsin merkittävistä ja monialaisista ketjuuntumisjärjestelyistä huolimatta. 
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Festivaalibarometri 2018

 
1. Millä seuraavista festivaaleista olet käynyt tänä vuonna tai aikaisemmin? Voit valita useita vaihtoehtoja. 

Kävin kesällä 2018 Olen käynyt vähintään kerran vuosina 2013-2017 

Blockfest  gfedc gfedc

Flow Festival  gfedc gfedc

Ilosaarirock  gfedc gfedc

Jurassic Rock  gfedc gfedc

Kuopio RockCock  gfedc gfedc

Pori Jazz  gfedc gfedc

Provinssi  gfedc gfedc

Qstock  gfedc gfedc

Ruisrock  gfedc gfedc

Tuska Open Air Metal Festival  gfedc gfedc

Weekend Festival  gfedc gfedc

 
2. Millä muilla festivaaleilla olet käynyt kesällä 2018? Voit valita useita vaihtoehtoja. *

gfedc Aura Fest

gfedc DBTL

gfedc Himos Festival

gfedc Ilmiö

gfedc Iskelmä Festivaali

gfedc Kalajoen Juhannus

gfedc Karmarock

gfedc Naamat

gfedc Nummirock

gfedc Pipefest

gfedc Porispere

gfedc RMJ

gfedc Rockfest

gfedc Seinäjoen Tangomarkkinat

gfedc Sideways

gfedc Solar Sound

gfedc South Park Festival

gfedc SuomiPOP Festival

gfedc Summerburst

gfedc Summer Sound

gfedc Summer Up!

gfedc Tahko Juhannus

gfedc Tammerfest



gfedc Tikkurila Festivaali

gfedc Wanaja Festival

gfedc Vauhtiajot Race & Rock

gfedc Vauhtiajot Race & Rock

gfedc We Love the 90's Festival

gfedc Muu kotimainen rytmimusiikkifestivaali, mikä?

gfedc Ulkomainen rytmimusiikkifestivaali, mikä?

gfedc Kävin vain kysymyksessä 1 mainituilla rytmimusiikkifestivaaleilla

gfedc En käynyt millään rytmimusiikkifestivaalilla

 
3. Miten kiinnostavina pidät seuraavia festivaaleja? 
(1 = En lainkaan kiinnostavana ... 7 = Erittäin kiinnostavana) *

1 2 3 4 5 6 7 En tunne tapahtumaa 

Blockfest  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Flow Festival  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ilosaarirock  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jurassic Rock  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuopio RockCock  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Pori Jazz  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Provinssi  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Qstock  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ruisrock  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Tuska Open Air Metal Festival  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Weekend Festival  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
4. Millaisena pidät suurimpien suomalaisten festivaalien yleistä tasoa seuraavilla osa-alueilla? 
(1=Erittäin heikko ... 7=Erittäin korkea) *

1 2 3 4 5 6 7 En osaa sanoa 

Ulkomainen ohjelmisto  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kotimainen ohjelmisto  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Leirintä- ja muut majoituspalvelut  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ruokailupalvelut  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Anniskelupalvelut  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

VIP-palvelut  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Turvallisuus ja järjestyksenvalvonta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Asiakaspalvelu  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Viestintä ja markkinointi  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Esiintymislavat ja -teltat  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Esiintymisten äänentoisto ja valaisu  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Oheisohjelma ja oheistapahtumat  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



Festivaalialueen yleinen viihtyisyys  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ympäristönhuolto ja vastuullisuus  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
5. Osallistuisin useammin festivaaleille, jos... 
(1=Täysin eri mieltä ... 7=Täysin samaa mieltä) *

1 2 3 4 5 6 7 

... festivaalien esiintyjäkattaukset olisivat kiinnostavampia  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... pääsylippujen hinnat olisivat edullisempia  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... minua kiinnostavat festivaalit sijoittuisivat lomakausilleni  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaalit tarjoaisivat kokonaisvaltaisempia elämyksiä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... tuntisin itseni ja omaisuuteni paremmin turvatuksi festivaaleilla
festivaaleilla  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaalialueilla olisi vähemmän sääntöjä, kieltoja ja rajoitteita
rajoitteita  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... minua kiinnostavia majoitusmuotoja olisi paremmin saatavilla  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... matkustaminen festivaalipaikkakunnalle olisi edullisempaa, 
helpompaa ja nopeampaa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaaleja järjestettäisiin kiinnostavammilla paikkakunnilla  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaalien palvelutarjonta vastaisi paremmin vaatimustasoani  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... ystäväni olisivat valmiita lähtemään useammin mukaani  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... saisin paremmin tai enemmän tietoa festivaaleista  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
6. Minulle tärkeitä asioita festivaalielämyksen onnistumisen kannalta ovat... 
(1=Ei lainkaan tärkeä ... 7=Erittäin tärkeä) *

1 2 3 4 5 6 7 

... nimekkäät ulkomaiset esiintyjät  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... tasainen ja monipuolinen esiintyjäkokonaisuus  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... positiiviset yllätykset esiintyjissä, jotka eivät olleet minulle 
entuudestaan tuttuja  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... yllättävät ja odottamattomat elämykset festivaalin aikana  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... ennalta arvaamattomat esiintymispaikat (lavat, teltat, tilat)  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... korkeatasoiset ja monipuoliset ruokailupalvelut  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... monipuoliset anniskelupalvelut  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... monipuoliset oheismyyntipalvelut  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... toimivat verkkoyhteydet (puhelin, internet)  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... puhtaat ja siistit wc:t  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... asiakaspalvelun taso  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... järjestyksenvalvonnan taso  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... vanhat ystävät ja tutut yleisön joukossa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



... uusiin ihmisiin tutustuminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... liikkuminen ja asioiminen jonottamatta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaalialueen puhtaus ja siisteys  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaalialueen palveluiden hintataso  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaalilipun hinta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaalin ympäristömyönteisyys ja vastuullisuus  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaalin edustamat arvot  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... festivaalitunnelmien jakaminen netissä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... hyvä sää  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... luonnonläheinen festivaalipaikka  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... urbaani festivaalipaikka  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

... yhteisöllinen ja rento tunnelma  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
7. Mitä seuraavat tuotteet tai palvelut saisivat mielestäsi maksaa kotimaisilla festivaaleilla? Syötä vastauksesi 
euroina (kokonaislukuina) *

Kolmen päivän pääsylippu korkeatasoista ulkomaista ohjelmaa tarjoaville festivaaleille 


Kolmen päivän pääsylippu täysin kotimaista ohjelmaa tarjoaville festivaaleille 


Laadukas ruoka-annos festivaalialueella 


Sängyllinen sisätilamajoitus omassa huoneessa (hinta per henkilö, yhdeltä yöltä) 


Matkustaminen festivaalipaikkakunnalle (Suomessa) ja takaisin (hinta/kustannus per henkilö) 


Annos (0,33 l) keskiolutta tai siideriä festivaalialueella 


 
8. Miten todennäköisenä pidät osallistumistasi festivaaleille ensi vuonna, viiden vuoden ja kymmenen vuoden 
kuluttua? 
(1=Erittäin epätodennäköistä ... 7=Erittäin todennäköistä) *

1 2 3 4 5 6 7 

Ensi vuonna  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Viiden vuoden kuluttua  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kymmenen vuoden kuluttua  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
9. Jos pidät osallistumistasi festivaaleille viiden vuoden kuluttua epätodennäköisenä, mistä uskot tämän 
johtuvan? 





 
10. Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? 
(1=En lainkaan kiinnostavana ... 7=Erittäin kiinnostavana) *

1 2 3 4 5 6 7 



Pop  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Rock  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Heavy metal  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Punk  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Indie, alternative  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

R&B, soul, funk  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jazz  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Blues  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Iskelmä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Elektroninen tanssimusiikki  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Muu elektroninen musiikki  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Rap, hip-hop  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Reggae, dub, ska  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Folk  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Country  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Maailmanmusiikki  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Klassinen musiikki  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ooppera  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
11. Arvioi, miten useassa rytmimusiikkikonsertissa tai -festivaaleilla olet käynyt viimeisen vuoden sisällä 
(lokakuu 2017 - syyskuu 2018). Anna arvio kokonaislukuna. *

Klubi-, ravintola- tai konserttisalikonserttien määrä vuodessa: 


Stadion- tai hallikonserttien määrä vuodessa: 


Festivaalien määrä vuodessa: 


 
12. Millaiseksi kuvailisit suhdettasi musiikkiin? 
(1=Täysin eri mieltä ... 7=Täysin samaa mieltä) *

1 2 3 4 5 6 7 

Musiikki on tärkeimpiä asioita elämässäni  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Etsin aktiivisesti uutta minua kiinnostavaa musiikkia  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Suosittelen aktiivisesti artisteja, kappaleita tai albumeita 
ystävilleni  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuuntelen yleensä musiikkia siihen syventyen ja keskittyen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Musiikin tekeminen tai soittaminen on tärkeimpiä asioita 
elämässäni  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Musiikki synnyttää minussa usein voimakkaita tunnereaktioita  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuuntelen yleensä musiikkia ystävien, tuttavien ja samanhenkisten 
samanhenkisten ihmisten kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 



 
13. Kun arvioidaan elämää kokonaisuutena, kuinka onnellisena pidät itseäsi? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Erittäin onneton nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Erittäin onnellinen 

 
14. Miten tärkeitä seuraavat arvot ovat sinulle? Kysymys koskee omia, henkilökohtaisia arvojasi. 

Periaatteitteni 
vastaisia - 

Ei 
tärkeitä 

(0) + 
Tärkeitä 

++ +++ 

Hyvin 
tärkeitä 
++++ 

Äärimmäisen 
tärkeitä 
+++++ 

Arvovalta, varakkuus, 
yhteiskunnallinen valta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kunnianhimo, menestys, kyvykkyys, 
vaikutusvalta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Mielihyvä, elämästä nauttiminen, 
itsensä hemmottelu  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vaihteleva ja jännittävä elämä, 
uskaliaisuus  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Luovuus, vapaus, omien tavoitteiden 
valitseminen, uteliaisuus, 
riippumattomuus  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Laajakatseisuus, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, 
maailmanrauha, kauneuden maailma, 
yhteys luontoon, kypsä 
elämänymmärrys, ympäristön 
suojeleminen  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Auttavaisuus, rehellisyys, 
anteeksiantavuus, vastuullisuus, 
luotettavuus, tosi ystävyys, kypsä 
rakkaus  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Perinteiden kunnioitus, nöyryys, 
hurskaus, oman elämänosan 
hyväksyminen  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Velvollisuudentuntoisuus, itsekuri, 
kohteliaisuus, vanhempien ihmisten 
kunnioittaminen  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Yhteiskunnallinen järjestys, perheen 
turvallisuus, kansallinen turvallisuus, 
puhtaus, palvelusten 
vastavuoroisuus  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
15. Syntymävuotesi? *

Syötä tähän syntymävuotesi nelinumeroisena kokonaislukuna ilman muita merkkejä.

Olen syntynyt vuonna 


 
16. Parisuhdetilanteesi? *

nmlkj Sinkku

nmlkj Parisuhteessa



nmlkj Muu, mikä?

 
17. Onko sinulla samassa taloudessa asuvia alaikäisiä lapsia? *

Myös yhteishuoltajuus huomioidaan, jos lapsi asuu 50 % tässä taloudessa. Kysymme alaikäisten lasten määrää, sillä se saattaa 
vaikuttaa festivaaleissa käymiseen. Tällöin myös lasten iällä saattaa olla merkitystä.

gfedc Ei

gfedc 0-6 -vuotiaita (lkm):

gfedc 7-12 -vuotiaita (lkm):

gfedc 13-17 -vuotiaita (lkm):

gfedc En halua vastata

 
18. Sukupuolesi? *

nmlkj Mies

nmlkj Nainen

nmlkj Muu

nmlkj En halua vastata

 
19. Pidän itseäni 

1 2 3 4 5 6 7 
Hyvin maskuliinisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Hyvin feminiinisenä 

 
20. Kotipaikkasi? *

nmlkj Pääkaupunkiseutu

nmlkj Muu kaupunki

nmlkj Muu kunta

nmlkj Ulkomaat

 
21. Kotipaikkasi tarkemmin (pääkaupunkiseutu) *

nmlkj Espoo

nmlkj Helsinki

nmlkj Kauniainen

nmlkj Vantaa

 
22. Kotipaikkasi tarkemmin (muu kaupunki) *

(valitse tästä asuinkaupunkisi) 

 
23. Kotipaikkasi tarkemmin (muu kunta) *

(valitse tästä asuinkuntasi) 

 
24. Koulutuksesi? Valitse vain yksi vaihtoehto. HUOM - vastaathan vain valmiin tutkinnon mukaisesti. *

nmlkj Peruskoulu tai vastaava

nmlkj Ammattikoulu tai -kurssi



nmlkj Lukio tai ylioppilas

nmlkj Opistotason ammatillinen koulutus

nmlkj Ammattikorkeakoulu

nmlkj
Korkeakoulu, alemman asteen 
tutkinto

nmlkj
Korkeakoulu, ylemmän asteen 
tutkinto

 
25. Mihin ammattiryhmään katsot kuuluvasi? *

nmlkj Johtava asema

nmlkj Ylempi toimihenkilö

nmlkj Alempi toimihenkilö

nmlkj Työntekijä

nmlkj
Yrittäjä, yksityinen ammatinharjoittaja tai 
freelancer

nmlkj Opiskelija tai koululainen

nmlkj Eläkeläinen

nmlkj Kotiäiti tai koti-isä

nmlkj Työtön

nmlkj Muu, mikä?

 
26. Yhteiskunnassamme on erilaisia luokkia. Toiset yhteiskuntaluokat ovat ylempiä ja toiset alempia. Mihin 
sijoittaisit itsesi seuraavalla yhteiskunnallista asemaa kuvaavalla asteikolla, jossa 10 kuvaa sijoittumista 
ylimpään ja 1 sijoittumista alimpaan luokkaan? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Alin luokka nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Ylin luokka 

 
27. Vuositulosi? *

nmlkj Alle 10.000 euroa

nmlkj 10.000 - 19.999 euroa

nmlkj 20.000 - 29.999 euroa

nmlkj 30.000 - 39.999 euroa

nmlkj 40.000 - 49.999 euroa

nmlkj 50.000 euroa tai enemmän

 
28. Haluatko osallistua jatkotutkimukseen ja / tai osallistua pääsylippuarvontaan? Voit valita useita vaihtoehtoja. 
*

Lisätietoa pitkittäistutkimukseen osallistumiseen liittyen: Pitkittäistutkimuksen tarkoituksena on yhdistää samojen henkilöiden eri 
vuosina antamat vastaukset toisiinsa. Näin pystyisimme seuraamaan esimerkiksi festivaalitottumusten muuttumista iän myötä. 
Tarkoituksena on, että lähetämme antamaasi sähköpostiosoitteeseen tulevien vuosien kyselyt. Tällöin tulemme säilyttämään 
vastauksesi siten, että siihen yhdistetään sähköpostiosoitteesi ja tulevien vuosien vastaukset. Sähköpostiosoitteen antaminen ei 
sido sinua millään tavalla, vaan voit jättää vastaamatta tuleviin kyselyihin. Voit myös koska tahansa syytä ilmoittamatta pyytää 
poistamaan yhteystietosi aineistosta: tällöin sähköpostiosoitteesi poistetaan, mutta mahdolliset jo yhdistetyt useamman vuoden 
vastaukset säilyvät yhteenlinkitettyinä tutkimuskäytössä. Yhteystietoja sisältävät vastaukset säilytetään henkilörekisterilain 
edellyttämällä tavalla. Festivaalijärjestäjille lähetettävistä vastauksista ja arkistoitavasta aineistosta sähköpostiosoitteet 
poistetaan.

gfedc Haluan osallistua pitkittäistutkimukseen - ilmoitan sähköpostiosoitteeni kyselyn lopussa

gfedc Minuun voi olla yhteydessä tutkimushaastattelua tai kirjoitustehtävää varten - ilmoitan sähköpostiosoitteeni kyselyn lopussa

gfedc Haluan osallistua pääsylippuarvontaan - ilmoitan sähköpostiosoitteeni kyselyn lopussa

gfedc En halua osallistua mihinkään yllä mainituista

 
29. Mikäli vastasit haluavasi osallistua jatkotutkimukseen ja / tai pääsylippuarvontaan, ilmoita 



sähköpostiosoitteesi. 

Sähköposti 
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