
Elävän
musiikin
toimiala-
tutkimus
2021
Koronarajoitukset 
vaikuttivat olennaisesti
toimintaan ja tulokseen

Elävän musiikin 
vapaan kentän toimiala- 
tutkimus 2021

2 3 8 12
Keikka- ja konserttipaikat Festivaalit Toisen koronavuoden 

vaikutukset elävän 
musiikin alaan

Teksti ja tutkimus: Maarit Kinnunen
Taitto: Jenna Haapaharju
© LiveFIN 2022



2

Elävän musiikin vapaan kentän
toimialatutkimus 2021

LiveFIN ry keräsi touko-heinäkuussa 2022 elävän 
musiikin toimijoiden vuoden 2021 tunnuslukuja. 
Suomessa on arviolta 800 elävän musiikin 
tapahtuma paikkaa, rytmimusiikkia tarjoavaa festi-
vaalia ja yhdistyspohjaista keikkajärjestäjää. Elävän 
musiikin tapahtumapaikalla tarkoitetaan keikka- tai 
konserttipaikkaa, joita ovat mm. klubit, konsertti- ja 
kulttuuritalot, areenat ja tanssiravintolat. Rytmi-
musiikkifestivaali on muuta kuin klassista musiikkia 

Toimialatutkimuksen lukujen pohjalta on mahdollista arvioida 
vuoden 2021 lukuja koko Suomen osalta:

tarjoava festivaali eli ohjelmistossa on rokkia, poppia, 
jazzia, folkia, maailmanmusiikkia jne. Yhdistyspoh-
jaisia keikkajärjestäjiä ovat taas erilaiset musiikki-
yhdistykset, joilla ei ole omaa tapahtumapaikkaa ja 
jotka järjestävät musiikkitapahtumia yhteistyössä 
elävän musiikin tapahtumapaikkojen kanssa. Kyselyyn 
vastanneet organisaatiot vastasivat yhdeksästä  
prosentista koko Suomen vapaan kentän tapahtuma-
paikoista ja tapahtumista. 

Keikka- ja 
konserttipaikat

Liikevaihto

80 000 000 €

44 000 000 €

124 000 000 €

Tapahtumia
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Rytmimusiikki- 
festivaalit

Yhteensä

TYÖNTEKIJÄT VAPAAEHTOISET

LiveFIN ry on Suomen musiikkitapahtumajärjestäjien edunvalvontajärjestö. LiveFIN ry 
edustaa lähes seitsemääkymmentä elävän musiikin tapahtumatoimijaa rytmimusiikin 
yksityissektorilta. Jäsenet edustavat pääasiallisesti vapaan kentän klubeja, konsertti- 
ja kulttuuritaloja, rytmimusiikkifestivaaleja, musiikkitapahtumajärjestäjiä, ohjelmatoi-
mistoja ja järjestöjä. Yhdistyksen toimintaa on edunvalvonta, tiedonjako ja -keruu, alan 

kehittäminen ja sisäisen keskustelun ylläpitäminen sekä kansainvälinen yhteistyö. 
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Keikka- ja 
konserttipaikat

3

Klubien ja konserttisalien toiminnan päätavoitteena 
on musiikki- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen 
sekä tilojen tarjoaminen tätä varten. Tärkeä perus-
pilari on kuitenkin se, että toiminnan täytyy olla talou-
dellisesti kannattavaa.

Elävän musiikin tapahtumapaikat ovat paikallisesti 
merkittäviä toimijoita tarjotessaan monipuolisesti 
erilaisia kulttuuripalveluja, joita ei olisi muuten saata-
villa. Pandemian jälkeisessä tilanteessa alan toimijat 
pitävät tärkeänä hyvinvoinnin edistämistä tarjoamalla 
elävää musiikkia ja ihmisten välisiä kohtaamisia.

”On tärkeää, että pienessä kaupungissa 
syrjäseudulla voidaan kokea kulttuurielämyksiä. 

Se antaa osallisuuden tunnetta.” 
Toimialatutkimuksen vastaaja 2022

Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että pienet ja keski-
suuret keikkapaikat ovat tärkeitä musiikkikulttuurin 
edistäjiä. Näissä paikoissa esiintyminen on olennai-
nen osa muusikoiden urapolkua.

”Ilman pieniä venueita ei synny koko kansan 
tuntemia isoja artisteja.”

Toimialatutkimuksen vastaaja 2022 Kuvio 1. Keikka- ja konserttipaikkojen toiminnan muut muodot 2021.

Millaista muuta toimintaa organisaationne 
tarjoaa elävän musiikin ohessa?

Baari, ravintola 
(myös tapahtumien ulkopuolella)

Yhteiskunnallista ja kasvatuksellista toimintaa (esim.  
kulttuuritoimintaa, kursseja, yhteistyötä koulujen kanssa)

Teatteri, tanssi
Muu kuin musiikillinen toiminta 

(esim. tilojen vuokraus)
Tiloja ja välineitä muusikoille (esim. harjoittelu- ja, 

äänitystiloja, studioita, muita resursseja)

Näyttelytila, galleria

Elokuvateatteri tai elokuvaesityksiä

Multimedia ja audiovisuaalinen taide
Tukea taiteellisille projekteille 

(esim. residenssiohjelmia ja koulutusta)

                    63%
                54%
           42%
          38%
          38% 
          38%
        33%
       29%
     25%

Elävän musiikin esityspaikkojen koko vaihtelee pie-
nistä alle sadan asiakaspaikan klubeista tuhansia 
paikkoja sisältäviin saleihin ja areenoihin. Suurin osa 
Suomen elävän musiikin esityspaikoista (arviolta 80 %) 
on kuitenkin varsin pieniä keikkapaikkoja, joiden liike-
vaihto on alle miljoonan. Yli puolelle ravintolatoiminta  
on merkittävä kannattavuutta ylläpitävä tekijä, mut-
ta musiikin lisäksi tarjotaan hyvinkin laajasti erilaisia 
kulttuuripalveluita sekä tiloja ja tukea taiteelliselle 
toiminnalle. Noin puolet keikka- ja konserttipaikoista 
on mukana musiikkifestivaalien järjestämisessä.

Tapahtumat 
(sis. ilmaistapahtumat)

Työntekijät 
(sis. vuokratyövoima)

2020 2021Tunnusluku
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9001 400 1 000
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1 800 000
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Vapaaehtoiset 
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Käynnit

Taulukko 1. Keikka- ja konserttipaikkojen tunnusluvut 2019–2021.
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Keikka- ja konserttipaikat lukuina
(arviot koko Suomen osalta)

Keikka- ja konserttipaikkoja oli manner-Suomessa 
koronapandemian alkaessa arviolta 340. Nelisen 
prosenttia lopetti tai joutui lopettamaan toimintansa 
pandemian aikana.

Koko Suomen osalta keikka- ja konserttipaikkojen 
yleisin hallinnollinen muoto on osakeyhtiö (75 %).

Keikka- ja konserttipaikat työllistivät arviolta 3 000 
henkeä (1 000 htv). Luvut sisältävät myös vuokra-
työvoiman sekä harjoittelijat. Huomionarvoista on se, 
että vuokratyövoiman käyttöä on jouduttu koronan 
jälkeisessä tilanteessa lisäämään merkittävästi, 
kun osa toimijoiden omista työntekijöistä siirtyi 
muihin töihin pandemian aikana. Tämän lisäksi jotkut 
keikkapaikat tarjoavat yhteensä noin 400 vapaaeh-
toiselle (50 htv) mahdollisuuden osallistua musiikki- 
tapahtumien järjestämiseen.

Lomautukset ja irtisanomiset aiheuttivat noin 800 
htv:n poistuman toimijoiden omasta, itse palkatusta 
työvoimasta. Luvussa eivät siis ole mukana alihan-
kintaketjun (esim. tekniikka, ravintolatyöntekijät, 
järjestyksenvalvonta) lomautukset ja irtisanomiset.

Työntekijöistä miehiä oli 53,5 %, naisia 46,3 % ja 
muita 0,2 %.

Keikka- ja konserttipaikkojen vuoden 2021 kokonais-
liikevaihto oli lähes 80 miljoonaa euroa.

Tapahtumia järjestettiin noin 10 000. Näistä 8 % oli 
ilmaisia. Ilmaisten keikkojen määrä laski yli puolella 
vuodesta 2020.

Esiintyjiä1 oli 15 000, joista all-male -kokoonpanoja 60,5%.

Keikka- ja konserttikäyntejä oli noin 1,8 miljoonaa. 
Keikka- ja konserttipaikat raportoivat, että siirtyneiden 
keikkojen osalta keskimäärin 15 % lipun lunastaneista 
asiakkaista jäi saapumatta paikalle. Ei-siirtyneiden 
keikkojen osalta kävijöiden no show -osuus eli paikal-
le saapumatta jättäneiden kävijöiden määrä oli puolet 
tästä: 7,5 %.

Kävijöiden keski-ikä oli 37,5 vuotta, mutta vaihtelu-
väli oli suuri. Alaikäisiä kävijöitä oli keskimäärin 7% 
(vähimmillään 0%, enimmillään 40 %).

Noin kolmannes keikka- ja konserttipaikoista järjesti 
virtuaali- tai hybridilähetyksiä. Lähetyksiä oli arviolta 
700, joista parisataa oli puhtaita virtuaalilähetyksiä. 
Virtuaali- ja hybridilähetyksissä oli noin 800 esiintyjää. 
Ihmiset eivät ole vielä valmiita maksamaan virtuaali-
lähetyksistä, sillä maksavia osallistujia oli arviolta 160 
000 ja maksuttomien lähetysten seuraajia 350 000.

6% 6%
3%10%

75%

Aatteellinen 
yhdistys Osuuskunta

MuuKunta tai 
kuntayhtymä

Osakeyhtiö 
tai julkinen 
osakeyhtiö

Kuvio 2. Keikka- ja konserttipaikkojen hallinnollinen muoto 2021.

Eniten keikka- ja konserttipaikkoja on Uudellamaalla 
(24 %). Helsingissä keikkapaikkoja on 50. Tämän jäl-
keen korostuvat muut yliopistokaupungit kuten Tam-
pere, Jyväskylä, Turku ja Kuopio, joissa on vajaa 20 
keikkapaikkaa.

1 Yksi esiintyjä tarkoittaa yhtä yhtyettä tai esiintyjäryhmää.
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Kuvio 3. Keikka- konserttipaikat maakunnittain 2021.
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Suurin osa keikka- ja konserttipaikoista on varsin pieniä 
toimijoita, joten tulo- ja menojakaumia ei ole mielekästä 
laskea kokonaissummista, koska silloin osuudet kuvai-
sivat vain kaikkein suurimpien toimijoiden tilannetta. 
Sen sijaan alle on koottu keskiarvot vastaajien eri tulo- 
ja menoluokkien prosenttiosuuksista. Tämä esitys-
tapa kuvaa koko elävän musiikin vapaata kenttää par-
haiten, koska jokaisen vastaajan painoarvo on sama 
riippumatta euromäärästä.

Talouden suhteen koronavuosi 2021 poikkesi normaali- 
vuosista, sillä lipputulot olivat koronapandemian 
vuoksi pieniä. Taloudellisia menetyksiä kompensoi-
tiin avustuksilla, joiden osuus taas normaalivuosina 
on ollut hyvin marginaalinen. Julkisilla koronatuilla 
tarkoitetaan kuntien, valtion ja EU:n myöntämiä tukia. 
Yksityisiä koronatukia ovat säätiöiden ja rahastojen 
myöntämät tuet, joukkorahoitus yms. Huomionarvois-
ta on myös se, että muut kuin koronatuet ovat olleet 
koronavuosina suurempia kuin normaalisti. Tapah-
tumien normaalia pienemmästä määrästä johtuen 
menopuolella ohjelmakulut olivat pieniä, jolloin muut 
kulut korostuvat.

62 % vastanneista sai julkisia koronatukia. Lähes 60 % 
tuista oli tarkoitettu työntekijäkuluihin. Edellis-
vuoden tapaan julkiset koronatuet painottuivat 
suurimpiin toimijoihin. Pienimmät (liikevaihto alle 
0,5 miljoonaa euroa) keikka- ja konserttipaikat saivat 
julkisia koronatukia keskimäärin 10 % kokonaistu-
loistaan, kun taas suurimmat toimijat (liikevaihto 2-5 
miljoonaa euroa) saivat julkisia tukia keskimäärin 
21 % kokonaistuloistaan.

Vuoden 2021 osalta keikka- ja konserttipaikkojen liike- 
vaihto (80 miljoonaa €) nousi vuodesta 2020, mutta 
kokonaistulos oli tappiollinen.

Keikka- ja konserttipaikkojen tulot ja 
menot vuonna 2021

Kuviot 4 ja 5. Keikka- ja konserttipaikkojen 
tulo- ja menojakauma 2021.
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Keikka- ja 
konsertti-
paikkojen 
tulevaisuus

Elävän musiikin alan uskottiin palaavan pikkuhiljaa 
entiseen koronapandemian aiheuttaman toimintaym-
päristön muutoksen jälkeen ja myös kasvavan, mutta 
toipumisen uskottiin vievän vielä pitkän aikaa.

”Paluu entiseen. Keikkajärjestäjän riski on siis 
edelleen melko suuri kannattavaan toimintaan. ”

Toimialatutkimuksen vastaaja 2022

Kaikkein haastavimpana asiana nähtiin se, miten saa-
da kävijät takaisin keikoille. Kustannusten kasvu, elä-
vän musiikin ylitarjonta, työvoimapula, ostovoiman 
heikkeneminen, Ukrainan sota ja sen seuraukset 
sekä myöhäinen lipunosto nostavat riskiä, heikentä-
vät kannattavuutta ja kaventavat tarjontaa.

”Seuraavat kaksi vuotta tehdään 
tapahtumia ilman suuria taloudellisia  

riskinottoja ohjelmiston suhteen.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2022

”Yleisön turvallisuudentunteen palautuminen 
vie aikaa, mikä heijastuu lippukauppaan 
ja riskienhallintaan. Työvoimapula niin 

esitystekniikassa kuin ravintola- ja 
järjestyksenvalvonnassa. ”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2022

Elävän musiikin tapahtumien ja tapahtumapaikkojen 
toiminnan kehittämiseen kaivattiin koronapandemian 
jäljiltä kaikkein eniten rahallista tukea. Riskinottoa 
ohjelmiston suhteen ei nähty välttämättä mahdolli-
sena ilman taloudellista tukea. Tämä taas on omiaan 
kaventamaan musiikillista tarjontaa. Työvoimapula 
nähtiin myös vakavana ongelmana.

”Julkinen klubituki, joka mahdollistaisi 
riskinoton ohjelmasuunnittelussa ja johtaisi  

laajempaan diversiteettiin.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2022

”Arki-illoille tulisi myös tarjota konkreettista 
tukea, jotta uusille nouseville artisteille voidaan 
jatkossakin tarjota esiintymismahdollisuuksia. 

Tällä hetkellä ollaan jo siinä pisteessä, 
että  rahallisesti kannattaisi tehdä 

vain viikonloppukeikkoja.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2022
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Festivaalit

7

LiveFIN ry:n toimialatutkimuksessa tarkastellaan vain 
rytmimusiikkia tarjoavia festivaaleja (rock, pop, 
jazz, blues, folk, hip-hop jne) eli klassisen musiikin fes-
tivaalit eivät sisälly lukuihin. Mukana ovat myös moni-
taidefestivaalit ja korttelijuhlat, joiden ohjelmistossa 
on rytmimusiikkia. Jatkossa näistä käytetään lyhyttä 
termiä ”festivaali”. Festivaaliksi on luettu tapahtuma, 
jossa oli vähintään kolme esiintyjää ja jota kutsuttiin 
festivaaliksi eikä konsertiksi. Kulttuurin festivalisaatio 
eli lähes kaikkien tapahtumien kutsuminen festivaaliksi 
näkyy kasvavissa lukumäärissä.

Tiedot koko Suomen festivaaleista on kerätty lukuisista 
julkisista lähteistä (esim. sosiaalinen media, musiikki-
lehdet, uutiset, ohjelmatoimistojen keikkalistat).

Vuonna 2021 festivaaleja järjestettiin 240 eli enem-
män kuin 2020, mutta reilusti vähemmän kuin 2019. 
Festivaalin keskimääräinen kesto oli 2,6 päivää.

Vajaa neljännes kaikista festivaaleista järjestettiin 
Uudellamaalla. Seuraavaksi vilkkaimmat maakunnat 
ovat Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi  
ja Keski-Suomi. Helsinki oli suurin festivaalipaikka-
kunta, ja siellä järjestettiin 22 festivaalia (vuonna 
2019 Helsingissä oli 62 festivaalia).

Kuvio 6. Rytmimusiikkifestivaalit maakunnittain vuosina 2019-2021.
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Taulukko 2. Rytmimusiikkifestivaalien tunnusluvut 2019 ja 2021.
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Festivaalit

8

”Normaalivuonna” 2019 noin 80 % festivaaleista oli 
pieniä, alle 10 000 kävijän festivaaleja. Koronavuo-
sina pienten festivaalien määrä odotetusti nousi eli 
vuonna 2020 pieniä festivaaleja oli noin 95 % ja vuonna 
2021 noin 90 %. Suurten toimijoiden vähäinen määrä 
johti osaltaan siihen, että markkinoilla oli tilaa ja uusia 
festivaaleja syntyi vuoden aikana 45 kappaletta.

Vuonna 2019 noin 75 % festivaaleista järjestettiin 
kesä-elokuussa ja pääpaino oli heinäkuussa. Koro-
napandemian aikana rajoitusten ajankohta vaikutti 
festivaalien järjestämiseen. Kun vuonna 2020 festi-
vaalien painopiste oli elokuussa ja kesäfestivaaleja 
vain 62 % kaikista festivaaleista, vuonna 2021 paino-
piste oli jälleen palannut heinäkuulle ja kesäfesti-
vaalien osuus oli 76 % kaikista.

Festivaalit kokoluokittain 2019–2021

Kuvio 7. Rytmimusiikkifestivaalit kokoluokittain vuosina 2019-2021
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Kuvio 8. Rytmimusiikkifestivaalit kuukausittain vuosina 2019-2021.

Festivaaleja järjestävien organisaatioiden tavoitteena 
on pääsääntöisesti kulttuuritoiminnan edistäminen 
ja hyvinvointia luovien tapahtumien järjestäminen. 
Tärkeinä arvoina nousevat esiin yhdenvertaisuus, 
turvallisuus, laadukkuus, vastuullisuus ja elämyk-
sellisyys. Suomen festivaalikentällä on useita genre- 
lähtöisiä festivaaleja (esim. jazz, punk, blues, folk), joilla 
on suuri merkitys erilaisten alakulttuurien kehittämi-
sessä ja elinvoimaisena pitämisessä. Vuoden 2021 
erityispiirteenä oli järjestäjäorganisaation toimin-
nan jatkuvuuden turvaaminen.

”Koronapandemiasta ja viranomaisten 
rajoituksista johtuva epävarma tilanne ja siitä 

odotettavat tulonmenetykset vaaransivat 
tapahtuman järjestämisen ja talouden ja sitä 
kautta yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden. ”

Toimialatutkimuksen vastaaja 2022

Festivaalit tarjoavat artisteille näkyvyyttä ja ovat osa 
heidän urapolkuaan. Kävijöille festivaalit luovat onnel-
lisuutta ja hyvinvointia. Festivaaliorganisaatiot ovat 
alueellisesti tärkeitä kulttuuritoimijoita, ja monet 
järjestävät myös muita kulttuuritapahtumia kuin fes-
tivaaleja. Suurimmat festivaalit ovat myös merkittäviä 
työllistäjiä. Erityisesti tapahtumien sosiaalinen vai-
kuttavuus nähtiin merkittävänä.

”Kulttuurin asema ja esillä olo pienillä 
paikkakunnilla on vähenemässä koko ajan, 

joten toimintamme on ensiarvoisen tärkeää niin 
yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti kuin 

myös kulttuurillisesti. ”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2022

”Tehdään kulttuuria ja paikallisia taiteilijoita 
näkyväksi ja maksuttomalla sisällöllä huomioidaan 

eri tuloluokkien mahdollisuus nauttia taiteesta.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2022
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Festivaalit lukuina
(arviot koko Suomen osalta)

Rytmimusiikkifestivaaleja järjestettiin vuonna 2021 
manner-Suomessa 240 ja niiden kokonaisliikevaihto 
oli arviolta 44 miljoonaa euroa.

Vaihtuvat koronarajoitukset aiheuttivat epävarmuutta 
ja festivaaleja järjestettiin 180 vähemmän kuin vuon-
na 2019. Suomen suurimpia festivaaleja ei järjestetty 
lainkaan. Vuoden 2021 suurin festivaali oli Qstock, jota 
järjestettäessä ei ollut voimassa kapasiteettirajoituk-
sia ja kävijöitä olikin 40 000. Valtaosa muista festivaa-
leista kärsi kapasiteettirajoituksista ja pandemia-
uutisoinnin aiheuttamasta osallistumispelosta.

Festivaaleilla oli noin 4 200 esiintyjää, joista all-male 
-kokoonpanoja oli keskimäärin 53 %.

Festivaalikäyntejä oli noin 630 000 eli vaikka festi- 
vaalien lukumäärä olikin suhteellisen suuri, kaikki 
suurimmat festivaalit peruttiin. Kokoontumisrajoitukset 
sekä tartuntatilanne vaikuttivat järjestettyjen festivaa-
lien kävijämääriin olennaisesti. Rajoitukset vaihtelivat 
pitkin vuotta ja alueittain siten, että osan vuotta yleisö-
tapahtumat olivat kiellettyjä. Kesän aikana yleisin rajoi-
tus oli 5 000 hengen päiväkohtainen katto.

Kävijöiden keski-ikä oli 35 vuotta. Alle 18-vuotiaiden 
kävijöiden osuus oli keskimäärin 5 %. Ulkomaalaisia 
kävijöitä oli vähän, keskimäärin 3 %. Suurimmillaankin 
ulkomaalaisten kävijöiden määrä oli vain 10 %.

Keskimäärin 4 % lipun ostaneista jäi tulematta 
(suurimmillaan 15 %), kun festivaali oli siirtynyt vuodelta 
2020. Ei-siirtyneiden festivaalien osalta kävijöiden 
no-show -osuus eli paikalle saapumatta jättäneiden 
kävijöiden määrä oli keskimäärin 2 %.

Alle 30 % festivaaleista järjesti virtuaalilähetyksiä, 
joita oli arviolta 60. Ilmaisia virtuaalilähetyksiä seurasi 
noin 400 000 katselijaa.

Festivaalit työllistivät vain 3 500 henkeä (300 htv). Ku-
ten keikka- ja konserttipaikoissa, myös festivaaleilla
vuokratyövoiman määrä nousi merkittävästi.

Saaduista koronatuista keskimäärin 65 % oli tarkoi-
tettu työntekijäkuluihin, joten irtisanomisilta pys-
tyttiin pitkälti välttymään. Kuitenkin lomautukset ja 
irtisanomiset aiheuttivat noin 250 htv:n poistuman 
toimijoiden omasta, itse palkatusta työvoimas-
ta. Luvussa eivät siis ole mukana alihankintaketjun 
(esim. tekniikka, ravintolatyöntekijät, järjestyksenval-
vonta) lomautukset ja irtisanomiset.

Vuonna 2021 festivaaleilla toimi 6 500 vapaaehtoista 
(150 htv).

Festivaalien työntekijät ja vapaaehtoiset 2021

Kuvio 9. Rytmimusiikkifestivaalien työntekijöiden ja vapaaehtoisten määrä 2021.
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Pääsääntöisesti vuosi oli taloudellisesti huono, 
vaikkakin muutamat pienet festivaalit raportoivat, 
että vuosi 2021 oli niille tavanomaista parempi. Tähän 
vaikutti se, että kun kaikki suurimmat festivaalit oli 
peruttu, pienille festivaaleille riitti kävijöitä.

Ne festivaaliorganisaatiot, jotka eivät järjestäneet 
tapahtumaa, tuottivat tappiota, kun työntekijäkulut 
ja kiinteät kulut piti kuitenkin hoitaa. Peruutettujen 
festivaalien osalta menoja lisäsivät sisältö-, tuotanto- 
ja markkinointikulut, jotka ehtivät realisoitua ennen ta-
pahtuman peruuttamista. Ne festivaalit, jotka järjestet-
tiin, kärsivät puolestaan kokoontumisrajoituksista, mikä  
näkyi erityisesti keskisuurilla ja suurilla festivaaleilla.

Suurin osa festivaalijärjestäjistä on varsin pieniä toi-
mijoita, joten tulo- ja menojakaumia ei ole mielekästä 
laskea kokonaissummista, koska silloin osuudet 
kuvaisivat vain kaikkein suurimpien toimijoiden tilan-
netta. Sen sijaan alle on koottu keskiarvot vastaajien 

eri tulo- ja menoluokkien prosenttiosuuksista. Tämä 
esitystapa kuvaa koko elävän musiikin vapaata kent-
tää parhaiten, koska jokaisen vastaajan painoarvo on 
sama riippumatta euromäärästä.

Alla esitettyyn tulo- ja menojakaumaan vaikuttavat 
siis eniten pienet festivaalit. Ne saivat muita kuin 
koronaan liittyviä avustuksia eniten suhteessa koko-
naisrahoitukseensa. Pienillä festivaaleilla ruoka- ja 
juomamyynti ei myöskään ole niin merkittävä osa tuloja 
kuin suuremmilla festivaaleilla.

Normaalivuosina koronatukia ei jaeta (ja itse asias-
sa muutkin avustukset ovat suhteessa pienempiä), 
jolloin lipunmyynnin ja ravintolamyynnin osuudet ovat 
huomattavasti suuremmat. Kiinteiden kulujen ja työn-
tekijäkustannusten osuus oli vuonna 2021 suurempi 
kuin normaalivuosina, jolloin sisältö- ja tuotantokulut 
muodostavat valtaosan kulurakenteesta.

Vuosi 2021 oli festivaaleille toinen peräkkäinen 
huono vuosi – avustukset pelastivat monia

Kuviot 10 ja 11. Rytmimusiikkifestivaalien tulo- ja menojakauma 2021.
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Kun tarkastellaan festivaalien menestymiseen 
vaikuttavia tekijöitä, tärkeimpinä nousevat esiin:

1. ARTISTIPALKKIOIDEN KASVU
2. TUOTANTOKULUJEN KASVU
3. YLEISÖN TAVOITTAMINEN
4. LIPPUJEN OSTAMINEN LÄHEMPÄNÄ
    TAPAHTUMAA KUIN AIEMMIN
5. PANDEMIAT
6. TYÖNTEKIJÖIDEN SAATAVUUS
    (OMAT JA VUOKRATUT)
7. TALKOOTYÖVOIMAN SAATAVUUS
8. YRITYS-/SPONSORIKUMPPANIEN
    SAATAVUUS

Julkista tukea saadaan normaalivuosina varsin 
vähän, mutta:

”Jos tulee taas pandemiaa / jotain 
rajoituksia, on julkinen tuki kriittinen 

edellytys toiminnan jatkumiseksi. ”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2022

Avoimissa vastauksissa suurimpina haasteina 
pidettiin ennustettavuuden heikentymistä johtu-
en pandemiauhkasta, Euroopan turvallisuustilan-
teesta ja inflaatiosta. Toisena isona uhkana nähtiin 
kustannusten nousu (artisti- ja tuotantokulut), joka 
aiheuttaa lippujen hintoihin nousupainetta, jota 
yleisön ei välttämättä uskottu hyväksyvän. Kolman-
tena merkittävänä haasteena nostettiin esiin pula 
osaavista työntekijöistä.

”Kustannusten kasvaminen ja inflaatio 
aiheuttaa tällä hetkellä suunnattomia 

paineita lippujen hintoihin, enkä ole varma, 
ovatko kuluttajat valmiita maksamaan lipuista 

siinä määrin enemmän, mitä hintoja pitäisi 
korottaa. Työvoima- ja materiaalipula on hurja 

ja toivoa vain sopii, että kyseessä on 
väliaikainen ilmiö.”

Toimialatutkimuksen vastaaja 2022

Festivaalien 
kriittiset 
menestys- 
tekijät ja 
haasteet
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Festivaalien tärkeimpinä kehittämiskohteina 
pidettiin ohjelmiston ja alueen kehittämistä, 
talouden vakauttamista pandemian jälkeen 
sekä (yritys)yhteistyötä.

Viimeisen vuoden aikana festivaalit olivat ke-
hittäneet eniten aluettaan ja terveysturval-
lisuutta. Lisäksi oli panostettu turvallisemman 
tilan periaatteisiin, kävijäkokemukseen, kapasi-
teetin nostamiseen, oheisohjelmaan, ruokaan ja 
yhteistyöhön (myös toisten festivaalien kanssa).

12

Festivaalien kehittämiskohteet

2019 2021

Toiseksi tärkein kehittämiskohde

TALOUDEN 
VAKAUTTAMINEN

OHJELMA

OHJELMA

ALUE

PALVELUT

PALVELUT

MARKKINOINTI 
& VIESTINTÄ

MARKKINOINTI 
& VIESTINTÄ

Tärkein kehittämiskohde

2019 2021

BRÄNDI & 
KONSEPTI

BRÄNDI & 
KONSEPTI

RAHOITUS 
& TALOUS

TALOUDEN 
VAKAUTTAMINEN

VASTUULLISUUDEN 
KEHITTÄMINEN

OHJELMA

MARKKINOINTI 
& VIESTINTÄ ASIAKAS- 

KOKEMUS

UUSIEN 
YLEISÖJEN 

SAAVUTTAMINEN

ORGANISAATIO 
& PROSESSIT

ORGANISAATION 
KEHITTÄMINEN

2019 2021

Kolmanneksi tärkein kehittämiskohde

TALOUDEN 
VAKAUTTAMINEN

YHTEISTYÖ-
TAHOT

OHJELMA

OHJELMA

PALVELUT

MARKKINOINTI 
& VIESTINTÄ

ASIAKAS- 
KOKEMUS

ORGANISAATIO
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Festivaalien 
tulevaisuus

Kun vastaajilta kysyttiin, miten he kuvailisivat 
Suomen festivaalikenttää viiden vuoden kuluttua, 
tärkeimpinä tekijöinä nähtiin:

1. PIENTEN TAPAHTUMIEN MERKITYKSEN 
    NOUSU
2. FESTIVAALIEN OMISTAJUUDEN 
    KESKITTYMINEN
3. VAKIINTUNEIDEN FESTIVAALIEN 
    SELVIYTYMINEN
4. ”MARKKINAHÄIRIKKÖJEN” ESIINNOUSU 
    JA MYÖS POISTUMINEN ALALTA
5. UUSIEN TOIMIJOIDEN TULEMINEN 
    JA VAKIINTUMINEN

Selkeänä kehitysnäkymänä nähtiin pienten ja oma-
peräisten festivaalien nousu ja toisaalta isompien 
festivaalien omistajuuden keskittyminen, myös 
ulkomaiseen omistukseen. Alalla uskottiin vuoden 
2022 kaltaisen ylikuumenemisen rauhoittuvan ja 
vakiintuneiden festivaalien selviävän tilanteesta. 
Toisaalta alan toimijoiden keskuudessa tulee 
tapahtumaan liikehdintää, missä joitakin vanhoja 
toimijoita jää pois, uusia tulee alalle ja kannatta-
mattomia festivaaleja katoaa.

“Kysyntää löytyy myös pienemmille 
boutique-festareille ja sellaisille, joilla on 

tarjota jotain aitoa ja omaperäistä. Ns. 
yleisfestareissa tulee käymään katoa. Tosin 

uusia yrittäjiä ja markkinahäirikköjä tulee 
aina.”

(Toimialatutkimuksen vastaaja 2022)

“Kilpailu jatkuu kovana, monet nykyisistä 
uusista tapahtumista eivät enää olemassa, 

omistaminen keskittyy, pienet ja marginaaliset 
tapahtumat nousevat merkittävämpään 

asemaan vakiintuneiden suurten rinnalle.”
(Toimialatutkimuksen vastaaja 2022)
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Koko elävän musiikin alan liikevaihto oli vuonna 
2021 arviolta 135 miljoonaa euroa. Arviossa ovat 
mukana keikka- ja konserttipaikat, rytmimusiikkia ja 
klassista musiikkia sisältävät festivaalit, tanssilavat, 
suurkonsertit ja laivat. Liikevaihto putosi vuoteen 
2019 verrattuna 317 miljoonaa euroa (70 %).

Toisen koronavuoden 
vaikutukset elävän 
musiikin alaan
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• Jäi järjestämättä yli 10 000 tapahtumaa.
• Jäi toteutumatta yli 22 000 elävän
    musiikin esitystä.
• Työntekijöiden määrä putosi 10 500
    hengellä (950 htv).
• Vapaaehtoisten määrä putosi 15 300
    hengellä (750 htv).
• Noin 6,5 miljoonaa käyntiä elävän musiikin 
    tapahtumissa jäi toteutumatta.
    (Vuoteen 2019 verrattuna)

Pandemian vaikutuksista kärsitään alalla vielä 
pitkään. Rajoitusten jälkeinen kesä 2022 oli kaikkien 
aikojen festivaalikesä, mutta festivaalimäärän suuri 
kasvu ei toteutunut ilman sivuvaikutuksia. Ylitarjon-
nan vuoksi osa toimijoista tulee putoamaan pois ja 
toisaalta alalle tulee uusia tekijöitä. Yleisön luottamus 
ei kuitenkaan näkynyt vielä ennakkomyynnissä, vaan 
liput ostettiin entistä myöhempään, mikä aiheutti en-
nustettavuuden vähenemistä ja joitakin festivaaleja 
peruttiinkin vähäisen ennakkomyynnin johdosta. Toi-
saalta ennätyksellinen festivaalikesä söi keikka- ja 
konserttipaikkojen käyntejä kesän 2022 aikana.

Talouden vakauttaminen kahden tappiollisen vuoden 
jälkeen tulee vaatimaan paljon työtä. Mikäli muiden 
kuin korona-avustusten määrä putoaa merkittä-
västi, tullaan näkemään myös musiikkitarjonnan 
kapea-alaistumista.

Vuonna 2021 keikka- ja konsertti-
paikoilla sekä rytmimusiikkia 

sisältävillä festivaaleilla:

www.livefin.fi
@livefinry


