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LiveFIN ry toteutti touko - syyskuun aikana vuonna 2019 elävän musiikin tarjoajille pilottikyselyn,
jonka tarkoituksena oli arvioida elävän musiikin kentän laajuutta koko Suomessa. Pilotin pohjalta
tehdään keväällä 2020 laajempi kysely, jossa nyt tehtyjä arvioita tullaan tarkentamaan.
Kysely koski vuotta 2018 ja siihen osallistui 40 vastaajaa: elävän musiikin tapahtumapaikkoja
(venuet), musiikkifestivaaleja ja ohjelmatoimistoja. Vallitsevana organisaatiomuotona on yritys (63
%), yhdistyksiä on 27 % ja julkisia organisaatioita 10 %. Vastaajat edustavat merkittävää osaa
suomalaisesta elävän musiikin kentästä, sillä heidän kokonaisliikevaihtonsa oli lähes 90 miljoonaa
euroa. He järjestivät vuonna 2018 lähes 40 festivaalia, 3 200 keikkaa ja tarjosivat yli 6 100
artistiesiintymistä. Järjestetyissä tapahtumissa oli lähes 1,5 miljoonaa käyntiä, joista 10 % oli
ilmaistapahtumakäyntejä. Työntekijöitä oli yli 9 400 (lähes 500 htv), joista talkoolaisia oli lähes 6 200
(lähes 100 htv).
Esiintyjien sukupuolijakauma on edelleen miesvoittoinen: venueiden osalta all-male -esiintyjiä oli 72
% ja festivaaleilla 64 %. Työntekijöstä miehiä työskentelee suhteellisesti eniten ohjelmatoimistoissa
(70 %) ja venueissa (57 %), kun taas festivaaleilla yli puolet työntekijöistä on naisia (56 %).

Kuva: Markus Spiske

Kuva: Anton Mislawsky
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Tulot ja menot
Venuet
Venuetulot muodostuvat pääosin ravintolamyynnistä (46 %) ja lipputuotoista (43%). Avustusten
osuus on pieni (3 %). Venuemenoista suurimman osan muodostavat ohjelma- (43 %) ja
työntekijäkulut (29 %).
Muut tulot 7,98%
Avustukset 3,32%

Lipunmyynti 42,93%

Muut kulut 19,67%
Kiinteistö 9,14%

Ohjelmakulut 42,63%

Työntekijäkulut 28,57%

Ravintolamyynti 45,76%

Festivaalit
Festivaalien tulonmuodostus on erilainen, sillä lipputulot muodostavat peräti 62 % tuloista ja
ravintolapalvelut vain 19 %. Sponsori- ja yritysyhteistyön osuus vaihtelee festivaaleittain, mutta on
keskimäärin 9 %. Julkisen tuen väheneminen näkyy festivaalien tuloissa, sillä julkinen tuki on vain 2
%. Festivaalien menoista sisältö- (42 %) ja tuotantokulut (28 %) vievät valtaosan. Työntekijäkulut ovat
12 %.
Yritysyhteistyö 8,93%
Muut tulot 8,55%
Avustukset 2,02%

Kiinteät kust. 3,94%
Markkinointi 4,38%
Muut kulut 10,01%
Työntekijäkulut 12,40%
Sisältökulut 41,73%

Tuotantokulut 27,55%
Ravintolamyynti 18,73%

Lipunmyynti 61,77%
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Vaikuttavat venuet &
fantastiset festivaalit
Live-ala vaikuttaa yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti. Venue tai festivaali
on pienillä paikkakunnilla monesti alansa ainoa toimija, kuten eräs vastaaja toteaa: ”Pienessä
maakuntakaupungissa jokaviikonloppuinen konserttitoiminta on merkittävä kulttuuriteko.” Elävän
musiikin tarjonta lisää paikkakunnan elinvoimaisuutta ja houkuttavuutta olemalla ”yksi osa isompaa
tarjontaa, jota ilman ihmiset eivät viihtyisi kaupungissa niin hyvin”. Festivaalit ja venuet lisäävät
yhteisöllisyyttä ja tarjoavat ponnahduslaudan uusille esiintyjille. Ei pidä myöskään unohtaa
taloudellisia mahdollisuuksia, joita elävän musiikin tapahtumat tuottavat alueen muille yrityksille.
Venuet ja festivaalit tarjoavat lisäksi koulutusta sekä edistävät yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia.

Rytmikorjaamo, Seinäjoki.

”Pienessä
maakuntakaupungissa
jokaviikonloppuinen
konserttitoiminta on
merkittävä
kulttuuriteko.”

Kuva: Timo Aalto.

Kyselyssä tiedusteltiin live-alan toimijoiden näkemystä tulevaisuuden uhkista ja
mahdollisuuksista:
Mahdollisuudet

Uhat

Live-musiikki kiinnostaa ja siitä ollaan
valmiita maksamaan

Artisti- ja tuotantokulut nousevat, mikä tulee
näkymään lippujen hinnoissa

Ala monipuolistuu

Nuoria on yhä vaikeampi saada keikoille

Kenttä on ammattimaistunut

Kilpailu vapaa-ajasta
Ala keskittyy ja suuret kansainväliset toimijat ottavat
lisää tilaa
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Festivaalien osalta artistien saatavuus sekä kustannusten nousu koettiin huolestuttavana.
Tärkeimmät kehittämiskohteet olivat entisten vuosien tapaan (Kinnunen, Luonila & Koivisto, 2018)
palvelut ja uudistuminen. Uutena asiana kehittämiskohteisiin on noussut henkilöstön hyvinvointi ja
jaksaminen.
Festivaalien kriittiset menestystekijät (TOP3)

Festivaalien kehittämiskohteet (TOP3)

1.

Artistien saatavuus

1.

Palvelut

2.

Nousevat artisti- ja tuotantokulut

2.

Uudistuminen

3.

Yrityskumppanuuksien saatavuus

3.

Henkilöstö (ml. vapaaehtoiset)

Elävän musiikin kentän jakautuminen
Hyödyntäen sekä kyselyä että muita tietoja (esim. tanssi.net, 2018; Kinnunen, 2016) tehtiin
ensimmäinen arvio Suomen live-kentän arvon jakautumisesta. Music Finland (2018) on
arvioinut vuoden 2018 osalta festivaalien, konserttien, live-klubien ja lavojen
kokonaisliikevaihdoksi 272,4 miljoonaa euroa. Tämä on jaettu alla eri toimijoiden kesken.
Arviossa eivät ole mukana klassisen musiikin festivaalit, joiden arvo on noin 20 miljoonaa
euroa (Finland Festivals, 2017). Jakaumat tarkentuvat vuoden 2020 kyselyn pohjalta.

Muut (laivat yms.) 12.00%

Venuet 29.00%

Festivaalit 48.00%

Suurkonsertit 11.00%
Toimialakyselyä on tarkoitus jatkokehittää vuoden 2020 aikana siten, että eri tahojen
kyselyt eriytetään toisistaan ja että vastaaminen helpottuu ja on selkeämpää. Jatkossa
kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vain olennaisimmat tunnusluvut kerätään.
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