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LiveFIN ry on Suomen musiikkitapahtumajärjestäjien edunvalvoja, kehittäjä ja verkosto.
LiveFIN ry edustaa yli kuuttakymmentä elävän musiikin tapahtumatoimijaa rytmimusiikin yksityissektorilta. Jäsenet edustavat klubeja, konsertti- ja kulttuuritaloja, rytmimusiikkifestivaaleja, musiikkitapahtumajärjestäjiä, ohjelmatoimistoja ja järjestöjä.
Yhdistyksen toimintaa on edunvalvonta, tiedonjako ja -keruu, alan kehittäminen ja
sisäisen keskustelun ylläpitäminen sekä kansainvälinen yhteistyö.
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Elävän musiikin
toimialatutkimuksen
tunnuslukuja 2019
LiveFIN ry keräsi huhti-kesäkuussa 2020 elävän
musiikin toimijoiden vuoden 2019 tunnuslukuja.
Suomessa on arviolta 800 elävän musiikin venueta,
rytmimusiikkifestivaalia ja tanssilavaa. Näistä 16 %
eli 131 vastasi kyselyyn.

Toimialatutkimuksen
lukujen
pohjalta on mahdollista arvioida
lukuja koko Suomen osalta:

Toimialatutkimukseen vastanneiden elävän
musiikin toimijoiden tunnuslukuja:
• Liikevaihto yli 120 miljoonaa euroa
• Tapahtumia noin 4 300, joista 16%
ilmaistapahtumia
• Kävijöitä lähes 2,6 miljoonaa
• Esiintyjiä 9 300
• Työntekijöitä 8 500 (600 henkilötyövuotta)
• Vapaaehtoisia 8 500 (200 henkilötyövuotta)

Liikevaihto

Tapahtumia

Käynnit

Esityksiä

Työntekijät:
Lukumäärä

Työntekijät:
Henkilötyövuosi

Vapaaehtoiset:
Lukumäärä

Vapaaehtoiset:
Henkilötyövuosi

Venuet

175 000 000 €

20 000

5 500 000

35 000

3 000

1 400

2 200

100

Festivaalit

192 000 000 €

300

3 500 000

6 600

14 000

850

20 000

850

Tanssilavat

9 000 000 €

3 000

800 000

2 000

100

20

4 400

60

376 000 000 €

23 300

9 800 000

43 600

17 100

2 270

26 600

1 010

Yhteensä

Kun lukuihin lisätään arviot klassisen musiikin
festivaalien, suurkonserttien ja laivojen musiikkitoiminnan liikevaihdosta, koko elävän musiikin
yksityissektorin kokonaisliikevaihto 2019 oli 452
miljoonaa euroa.
Music Finland on arvioinut elävän musiikin yksityissektorin arvoksi vuoden 2019 lipputulojen pohjalta
300,9 miljoonaa euroa. LiveFIN ry:n liikevaihtoon
perustuva laskenta ottaa puolestaan laajemmin
huomioon elävän musiikin eri tulolajit, joita ovat
lipputulojen lisäksi esimerkiksi ravintolamyynti ja
markkinointiyhteistyö. Tämä selittää arvioiden erotusta.

Elävän musiikin yksityissektorin liikevaihto:

452 000 000 €

musiikin
5% Klassisen
festivaalit

3% Laivat
2% Tanssilavat

9% Suurkonsertit
39% Venuet

42% Rytmimusiikkifestivaalit
(sis. monitaidefestivaalit)
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Venuet – klubit ja
konserttisalit
Venueiden – klubien ja konserttisalien tavoitteena on kulttuurielämän, erityisesti musiikkielämän
kehittäminen ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen.
Monet venueista tarjoavat tiloja myös muille tapahtumajärjestäjille ja luovat sitä kautta monipuolista
kulttuuritarjontaa. Useat venuet ovat merkittäviä
alakulttuuritoimijoita. Yleisölle tarjotaan iloa, hyvinvointia ja elämyksiä. Tärkeä peruspilari on kuitenkin
se, että toiminnan täytyy olla taloudellisesti kannattavaa.
Venueiden koko vaihtelee pienistä alle sadan asiakaspaikan klubeista 6 000 hengen saleihin ja
areenoihin. Suuri osa Suomen venueista (80 %)
on kuitenkin varsin pieniä keikkapaikkoja, joiden
liikevaihto on alle miljoonan. Yli puolelle ravintolatoiminta on merkittävä kannattavuutta ylläpitävä
tekijä, mutta ravintolapalveluiden lisäksi tarjotaan
myös erilaista kulttuuria sekä tiloja ja tukea taiteelliselle toiminnalle.

Venuet lukuina vuonna 2019

Viidennes keikkapaikoista on Uudellamaalla
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

6%
3%
5%
2%
3%
1%
6%
5%
6%
8%
3%
4%
8%
7%
3%
3%
20%
6%

(arviot koko Suomen osalta)

• Venueita oli manner-Suomessa noin 310.
• Vuoden 2019 kokonaisliikevaihto oli lähes
175 miljoonaa euroa.
• Tapahtumia järjestettiin noin 20 000.
Näistä 19% oli ilmaisia.
• Esiintyjiä* oli 35 000, joista
all-male -kokoonpanoja 64%.
• Venue-käyntejä oli lähes 5,5 miljoonaa.
• Kävijöiden keski-ikä oli 38 vuotta, mutta
vaihteluväli oli suuri.
• Kävijöistä miehiä oli 51%, naisia 46% ja muita 3%.
• Venuet työllistivät arviolta 3 000 henkeä
(1 400 htv). Luvut sisältävät myös vuokratyövoiman sekä harjoittelijat.
• Työntekijöistä miehiä oli 52,3%, naisia 47,3%
ja muita 0,4%.
• Tämän lisäksi jotkut venuet tarjoavat yht.
noin 2 200 vapaaehtoiselle (100 htv)
mahdollisuuden osallistua.
* Yksi esiintyjä tarkoittaa yhtä yhtyettä.
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Venuet – klubit ja
konserttisalit

Venueiden tulojakauma:

Vuosi 2019 oli taloudellisesti hyvä.

2%
Oliko vuosi 2019 taloudellisesti:

15%

21% Tavanomainen

Avustukset ja tuet

Muut tulot

ja
39% Ruokajuomamyynti

21% Tavanomaista
huonompi
50% Tavanomaista
parempi

8%

44% Lipunmyynti

Ensimmäinen
toimintavuosi
(ei voi verrata)

Venueiden kulujakauma:

13% Kiinteistön kulut

50% liikevaihdosta syntyi
syys-joulukuussa.

47% Ohjelmakulut

16% Muut kulut

18%

9%

9%

12%

11%

24% Työntekijäkulut
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7% 7%

11% 11%

Venueiden tulevaisuus
Koronapandemian uskottiin vaikuttavan kyselyn tekohetkellä (huhti-kesäkuussa 2020) alaan jopa pari vuotta.
Monet uskoivat kuitenkin, että elävän musiikin ala nousee kriisin jälkeen suositummaksi kuin aiemmin.
”Elävää musiikkia kulutetaan lukujen valossa enemmän kuin koskaan ja tuotannot menevät koko ajan
ammatillisempaan suuntaan. Tämä luo alalle uusia työpaikkoja sekä uusia ansaintamahdollisuuksia.”
(Toimialakyselyn vastaaja 2020)

Tulevaisuuden haasteina esiin nousivat keikkayleisön vanheneminen, nuorten osallistujien väheneminen
sekä huoli siitä, että kenttä keskittyy suurten toimijoiden käsiin.
”Elävän musiikin kuluttajien ikäjakauma menee koko ajan vanhempaan, joten jostain syystä nuoria ei
saa ainakaan venueille nauttimaan musiikista - he nauttivat elävää musiikkia mieluummin suurissa
massatapahtumissa muutamia kertoja vuodessa.”
(Toimialakyselyn vastaaja 2020)

5

Festivaalit
LiveFIN ry:n toimialatutkimuksessa tarkastellaan
vain rytmimusiikkifestivaaleja eli klassisen musiikin
festivaalit eivät sisälly lukuihin. Mukana ovat
myös monitaidefestivaalit, joiden ohjelmistossa
on merkittävä osa rytmimusiikkia. Mm. Helsingin
juhlaviikoista mukana on Huvila-teltan osuus.

Alle 10 000 kävijän festivaaleja on
80% kaikista festivaaleista.
4%

5%

XL (väh. 60 000 kävijää)

L (30 000 – 59 999 kävijää)

15%

M (10 000 – 29 999 kävijää)

61%

XS (alle 5 000 kävijää)

15%

S (5 000 - 9 999 kävijää)

84% festivaaleista järjestettiin
kesä-elokuussa.
37%

27%
20%

4%

2% 2% 3%
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2%

Joka viides rytmimusiikkifestivaali
järjestetään Uudellamaalla
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

1%
6%
2%
2%
3%
2%
7%
2%
5%
12%
3%
5%
8%
5%
3%
5%
21%
8%

Festivaalit lukuina vuonna 2019
(arviot koko Suomen osalta)

• Rytmimusiikkifestivaaleja järjestettiin mannerSuomessa 312. Näistä ilmaisia oli arviolta 4%.
• Vuoden 2019 kokonaisliikevaihto oli noin
192 miljoonaa euroa.
• Esiintyjiä* oli 6 600, joista
all-male -kokoonpanoja 62%.
• Festarikäyntejä oli lähes 3,5 miljoonaa ja
näistä 93% kohdistui kesä-elokuulle.
• Kävijöiden keski-ikä oli 34 vuotta. Alle 18-vuotiaiden
osuus oli keskimäärin 10% (mediaani 2%).
• Ulkomaalaisten kävijöiden määrä oli keskimäärin 5%.
Suurimmillaan määrä oli kuitenkin 31%.
• Kävijöistä miehiä oli 49%, naisia 50% ja muita 1%.
• Festarit työllistivät arviolta 14 000 henkeä
(850 htv). Luvut sisältävät myös vuokratyövoiman sekä harjoittelijat.
• Työntekijöistä miehiä oli 55%, naisia 44%
ja muita 1%.
• Tämän lisäksi festivaalit tarjosivat 20 000
vapaaehtoiselle (850 htv) mahdollisuuden
osallistua tapahtuman tekemiseen.
* Yksi esiintyjä tarkoittaa yhtä yhtyettä.
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Festivaalit
Festivaaleja järjestävien organisaatioiden tavoitteena on pääsääntöisesti omaleimaisen ohjelmiston
tarjoaminen, esiintymismahdollisuuksien luominen
muusikoille, ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen
festivaalielämyksen tarjoaminen sekä varojen kerääminen. Erityisesti yhdistystoimijoille festivaalituotot
mahdollistavat ympärivuotisen toiminnan ja joissakin
tapauksissa myös alueellisen musiikkikulttuurin
tukemisen. Kaikkein suurimpien toimijoiden tavoitteena
on kansainvälinen tunnettuus, kun taas pienempien
festivaalien kohdalla korostuu paikallisyhteisön hengen
ylläpitäminen. Suomen festivaalikentällä on useita
genrelähtöisiä festivaaleja (esim. jazz, punk, blues,
folk), joilla on suuri merkitys erilaisten alakulttuurien
kehittämisessä ja elinvoimaisena pitämisessä.
Festivaalit tarjoavat töitä vapaaehtoisille, joiden
ammattitaito kasvaa ja jotka ”saavat kokemuksen
yhteenkuuluvuudesta ja hyväksynnästä”. Festivaaliorganisaatiot ovat usein tärkeitä ”kestävän kehityksen,
tasa-arvon, monikulttuurisuuden, osallisuuden kuin

yhteisöllisyydenkin edistämisen” esille tuojia. Festivaalit luovat työpaikkoja ja niiden järjestämisellä on
aluetaloudellisia ja imagollisia vaikutuksia. Monet
festivaalit tuovat esiin paikalliskulttuuria ja paikallisia
yrityksiä. Ne ovat paikkakunnan yhteisöllisyyden
voimannäytteitä. Erityisesti maaseudulla järjestettävät
festivaalit luovat kulttuuritarjontaa alueilla, joilla sitä
ei muuten olisi. Ei pidä myöskään unohtaa yleisön
kokemaa iloa ja riemua hyvästä ohjelmistosta, yhteisöllisyydestä, unohtumattomista elämyksistä, sosiaalisesta kanssakäymisestä ja hyvinvointivaikutuksista.
Yleisin festivaalin kesto on kaksi päivää. Lippujen
hinnoittelumallit ovat hyvin moninaiset ja suuremmille
festivaaleille on jo vakiintunut early bird – ennakkolippu – ovilippu -hinnoittelu. Ilmaisfestivaalien osuus
on hyvin marginaalinen, mutta 18 % festivaaleista
tarjoaa ilmaisohjelmaa.
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Festivaalit

Vuosi 2019 oli taloudellisesti hyvä.
Festivaalien tulojakauma:

Oliko vuosi 2019 taloudellisesti:

ja
17% Ruokajuomamyynti

29% Tavanomainen

0% Julkinen tuki

8% yritysyhteistyö

Sponsorointi ja

6%

9%
55% Tavanomaista
parempi

7%

Tavanomaista
huonompi

69% Lipunmyynti

Ensimmäinen
toimintavuosi
(ei voi verrata)

Festivaalien kriittiset menestystekijät
ja kehittämiskohteet:
Tärkeimpiä festivaalien menestymiseen
vaikuttavia tekijöitä olivat niiden järjestäjien
mielestä:
•
•
•
•
•

Muut tulot

Pandemiat
Tuotantokulujen kasvu
Sopivien artistien saatavuus
Lippujen hinnoittelu
Artistipalkkioiden kasvu

Festivaalien kulujakauma:

2%
3%
8%

Festivaalien kehittämisessä perinteiset
kehittämiskohteet ovat olleet palvelut, ohjelmisto
ja markkinointi. Nyt nousussa ovat brändin,
rahoituksen ja organisaation kehittäminen.

Muut kulut

Markkinointikulut

45% Tuotantokulut

Työntekijäkulut

38% Sisältökulut

4% Kiinteät
kustannukset

Festivaalien tulevaisuus
Kun vastaajilta kysyttiin, miten he kuvailisivat Suomen festivaalikenttää viiden vuoden kuluttua, esille
nousi se näkemys, että Suomen festivaalikenttä on saavuttanut saturaatiopisteensä. Festivaalien määrän
ei uskottu enää nousevan, vaan osa kuolee ja uusia tulee tilalle. Isojen festivaalien uskottiin kasvavan
entisestään ja siirtyvän enenevässä määrin kansainvälisten toimijoiden käsiin, mutta samanaikaisesti
pienfestarien määrä tulee kasvamaan. Festivaalien keskittyminen ja monistaminen nähtiin riskitekijänä,
jonka seurauksena yleisömäärät voivat pudota.
”Digitaalinen sisältö tulee osaksi tapahtumia (AR/VR).”
(Toimialakyselyn vastaaja 2020)
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Tanssilavat
Tanssilavoiksi on laskettu paitsi kesällä aktiiviset
tanssilavat, myös sellaiset kylä-, nuorisoseuran-,
työväen- ja urheiluseuratalot, joissa järjestetään
vähintään kolmet tanssit vuodessa. Tanssiravintolat
katsotaan tässä tutkimuksessa kuuluvan venueihin
– klubeihin ja konsettisaleihin.

Tanssilavat lukuina vuonna 2019
(arviot koko Suomen osalta)

• Aktiivisia tanssilavoja on manner-Suomessa
arviolta 170.
• Ne järjestivät vuonna 2019 lähes 3 000 tilaisuutta.
• Tanssilavojen kokonaisliikevaihto oli noin
9 miljoonaa euroa.
• Esiintyjiä* oli yli 2 000, joista
all-male -kokoonpanoja 67%.
• Tanssilavakäyntejä oli noin 800 000.
• Kävijöiden keski-ikä oli 53 vuotta.
• Kävijöistä miehiä oli 44%, naisia 56%.
• Lavat toimivat vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia
oli arviolta 4 400 henkeä (60 htv) ja työntekijöitä
100 (20 htv).
• Työntekijöistä miehiä oli 59%, naisia 41%.

Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi ovat
suurimmat tanssilavamaakunnat
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

5%
6%
6%
3%
4%
1%
9%
4%
3%
13%
1%
3%
9%
6%
4%
6%
4%
12%

* Yksi esiintyjä tarkoittaa yhtä yhtyettä.

Valtaosa tanssilavatoimijoista on yhdistyksiä.
Yrityspohjalta toimivia tanssilavoja hallinnoi yleensä
jokin ohjelmatoimisto.
Monet tanssilavatoimijat pitävät toimintansa
tärkeimpänä
tehtävänä
tanssilavakulttuurin
edistämistä. Tämän lisäksi organisaatiot haluavat
järjestää paikallisyhteisölle toimintaa ja ylläpitää sitä
kautta yhteisöllisyyttä. Tanssilavojen pyörittäminen
on osa organisaatioiden varainkeruuta.
Yli puolet tanssilavatoimijoista tarjoaa muutakin kuin
elävää musiikkia. Tärkeimpinä muina toimintoina
olivat tilojen vuokraus, liikunta ja urheilu, ravintola
sekä erilainen kulttuuri- ja kurssitoiminta.

Lavat toimivat pääosin kesäisin alueilla, joilla ei ole
juuri muuta musiikkitarjontaa. Koska lavatoiminta
on osa yhdistysten varainkeruuta, se mahdollistaa
muiden tapahtumien ja esimerkiksi liikuntatoiminnan tarjoamisen paikallisyhteisölle.

“Tapahtuman ympärillä tapaavat toisiaan
talkoolaiset, joille mahdollisuus olla osa
merkittävää yhteisöä ja kohdata toisia ihmisiä
on erityisen tärkeää.”
Toimialakyselyn vastaaja 2020
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Tanssilavat

Vuosi 2019 oli taloudellisesti hyvä.
Tanssilavojen tulojakauma:

0%

Oliko vuosi 2019 taloudellisesti:

Avustukset ja tuet

ja
29% Ruokajuomamyynti

6%

28% Tavanomainen

39% Tavanomaista
parempi

Muut tulot

65% Lipunmyynti

33% Tavanomaista
huonompi

Tanssilavojen kulujakauma:

7%
”Pystymme tukemaan lavalta
saaduilla tuloilla alueen lasten ja
nuorten urheilutoimintaa. Lapset
voivat harrastaa vanhempien
varallisuudesta riippumatta.”
(Toimialakyselyn vastaaja 2020)

Kiinteistön kulut

60% Ohjelmakulut

33% Muut kulut

0%

Työntekijäkulut

Tanssilavojen tulevaisuus
Tanssilavojen tulevaisuus nähdään haasteellisena ikääntyvien ylläpitäjien ja kävijöiden sekä korkeiden
esiintyjäkulujen johdosta. Toki hyvät (ja kalliit) esiintyjät houkuttelevat vielä suuria ikäluokkia, mutta tanssipaikat tulevat vähenemään tulevaisuudessa. Koronan nähtiin entisestään vähentävän tanssijoiden määrää
ja toiminta koronarajoitusten jälkeen voi alkaa hyvinkin hitaasti. Myös vapaaehtoisten saatavuus nähtiin
ongelmallisena, sillä vapaaehtoistoiminta tanssilavoilla ei tunnu kiinnostavan nuoria. Tanssilavakiinteistöjen
ylläpito on niin ikään yksi tulevaisuuden haasteista.
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Korona
Koronakriisin aiheuttamat liikevaihdon menetykset
elävän musiikin alalla ovat vuonna 2020 olleet 360
miljoonaa euroa eli 80 % koko vuoden liikevaihdosta. Arvio perustuu tämän toimialatutkimuksen
vuoden 2019 lukuihin.

Syksyllä 2020 järjestettiin elävän musiikin
tilaisuuksia rajoituksia noudattaen. Kapasiteettien
rajoittaminen, turvavälit, erilaiset ravintolarajoitukset
ja aukiolojen kaventuminen vievät 70 % normaalin
elävän musiikin tapahtuman liikevaihdosta.

Pelkkien rytmimusiikkifestivaalien liikevaihdon
menetykset olivat 180 miljoonaa euroa, eli 94 %
koko liikevaihdosta, sillä arviolta 265 rytmimusiikkifestivaalia jäi vuonna 2020 toteutumatta.

Koronan vuoksi menetettiin pelkästään venueilla,
rytmimusiikkifestivaaleilla ja tanssilavoilla arviolta
11 000 työpaikkaa (1 700 henkilötyövuotta) ja
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuus lähes 24 000
hengeltä (1 000 henkilötyövuotta).

Valtava joukko elävän musiikin tapahtumien kävijöitä jäi vaille elävän musiikin tapahtumien tarjoamia
elämyksiä ja hyvinvointivaikutuksia. Koronan
takia vuonna 2020 venueilla, rytmimusiikkifestivaaleilla ja tanssilavoilla jäi toteutumatta 15 000
musiikkitapahtumaa, 30 000 musiikkiesitystä ja
7,4 miljoonaa käyntiä.

”Voi olla että koronan jäljet näkyvät vielä pitkään. Vähintään vuoteen
2022, niin taloudellisesti kuin asiakkaiden käyttäytymisen kannalta.”
(Toimialakyselyn vastaaja 2020)
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