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Venueiden toimialatutkimus 2020

LiveFIN keräsi touko-kesäkuussa 2021 venueiden eli 
klubien ja konserttisalien tunnuslukuja vuodelta 2020. 
Tutkimus selvitti muun muassa elävän musiikin alan 
työllistämisvaikutuksia sekä taloustilannetta ja tule-
vaisuudennäkymiä. Ensimmäisen koronavuoden vai-
kutus näkyy toimialatutkimuksen tuloksissa selvästi.

Vastanneita venueita oli 25, ja ne vastaavat 8 % koko 
Suomen elävää musiikkia tarjoavista keikka- ja kon-
serttipaikoista. Tulot ja kävijämäärät romahtivat 
ensimmäisenä koronavuonna noin 70 %, vaikka maa-
liskuun 2020 alkuun asti tilanne olikin normaali. 

Vuodesta 2019 vuoteen 2020 klubien ja konsertti- 
salien liikevaihto putosi 118 miljoonaa euroa ja 
keikoilta ja konserteista katosi 4 miljoonaa käyntiä. 
Muusikoiden esitykset vähenivät 60 %. Tukien ansiosta 
työntekijöiden irtisanomisia voitiin pääosin välttää, 
mutta lomautuksia oli yli 310 henkilötyövuotta. Virtuaali- 
lähetykset paikkasivat tapahtumien määrää, mutta ne 
eivät tuoneet tuloja, sillä suurin osa katsojista haluaa 
seurata keikkastriimejä vain ilmaiseksi.

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, rytmimusiikki- 

festivaaleja, musiikkitapahtumajärjestäjiä, livemusiikin välittäjäporrasta – agentteja ja 

managereja sekä järjestöjä. Yhdistyksen toimintaa on edunvalvonta, tiedonjako ja -keruu, 

alan kehittäminen ja sisäisen keskustelun ylläpitäminen sekä kansainvälinen yhteistyö.
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Tutkimuksen 
taustatiedot
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80% venueista toimii yritysmuotoisesti:

Kuvio 2. Toiminnan tavoite.

Kuvio 3. Toiminnan muut muodot

Toiminnan pääpaino on luonnollisesti keikkojen ja 
konserttien järjestämisessä. Tämän lisäksi tavoitteena 
on, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa. 

”Tavoitteenamme on elävöittää kaupunki- 
kulttuuria sekä mahdollistaa ja monipuolistaa 

elävän musiikin toimintaa Helsingin keskustassa.” 
Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

”Tampereen elävän musiikin tarjonnan kehittäminen 
ja erityisesti pienempien bändien keikka- 

mahdollisuuksien ylläpitäminen.” 
Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

Vaikuttavuuden näkökulmasta venuet pitivät toimin-
taansa tärkeänä kaupungin kulttuuri- ja musiikki- 
tarjonnan laajentamisessa (25 % vastaajista) sekä 
näkivät venuen alueellisesti merkittävänä musiikki- 
ja kulttuurialan toimijana (17 %). Muita vaikuttavuus-
tekijöitä (13 %) olivat sosiaalisen kanssakäymisen 
edistäminen, artistin uran tukeminen, hyvinvoinnin 
kasvattaminen ja toimiminen alueensa ainoana 
elävää musiikkia tarjoavana tahona.

 
”Kokoluokkansa ja alueen ainut 

live-esiintymispaikka.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

”Olemme osa kaupungin vetovoimaa ja 
myös riippuvaisia siitä.” 

Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

”Pienessä kaupungissa meidän kaltaisella yleis- 
hyödyllisellä toimijalla on todella iso rooli 

kulttuurisena kasvattajana ja mahdollistajana.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

”Työllistämmme n. 1000 henkilötyövuotta 
vuosittain.”

Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

Reilusti yli puolet keikka- ja konserttipaikoista 
kerää lisätuloa ravintolatoiminnalla ja 48 % 

vastanneista järjestää myös festivaaleja. 8%

12%
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Kuvio 1. Organisaation hallinnollinen muoto.
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Toimialan 
tunnusluvut
Vastanneet venuet järjestivät vuonna 2020 yli 2 000 
tapahtumaa (20 % ilmaisia), joissa oli yli 3 300 esitys-
tä. Käyntejä oli kuitenkin alle 250 000. Työntekijöitä oli 
noin viitisensataa ja heidän työpanoksensa oli varsin 
pieni, hieman yli 190 henkilötyövuotta. Lomautus- 
kuukausia oli 1 129 (94 htv) ja irtisanomisia 13. Irti-
sanottujen työntekijöiden lisäksi venuet raportoivat, 
että osa työntekijöistä irtisanoutui itse ja vaihtoi alaa.

”Käytännössä 10 työntekijästä 6 henkilöä on 
kokonaan vaihtanut alaa, eli irtisanonut itsensä. 

Vaikea nykyään saada henkilökuntaa töihin.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

Vapaaehtoisia oli vain 230 (3 htv). Vastanneiden 
venueiden tulot olivat noin 16 miljoonaa euroa ja koko- 
naismenot olivat puoli miljoonaa euroa suuremmat 
eli vuosi oli koronatuista (2,1 miljoonaa) huolimatta 
tappiollinen. 

Pienet luvut kertovat karusta korona-ajasta. Kun 
tunnusluvut suhteutetaan koko Suomeen ja verra-
taan niitä vuoteen 2019, on tulos järkyttävä. Tukien 
ansiosta omia työntekijöitä pystyttiin pitämään töissä, 
vaikka liikevaihto laski 67 % ja käynnit yli 70 %. Työs-
säoloajassa oli pudotusta kuitenkin lähes 40 %, mikä 
kertoo lomautuksista ja resurssien kiristämisestä. 
Muusikoiden ahdinkoa kuvastaa se, että esityksiä 
tilattiin 60 % vähemmän kuin vuonna 2019. Kun 
vastaajien antamat lomautustiedot suhteutetaan 
koko Suomeen, venue-lomautukset aiheuttivat 313 
henkilötyövuoden poistuman alalta. 

Korona-ajasta johtuen nyt kysyttiin ensimmäisen kerran 
tietoa myös virtuaalilähetyksistä. Noin puolet venu-
eista teki vuoden 2020 aikana virtuaalilähetyksiä. 
Vastanneet venuet tekivät yli 200 esitystä, joissa oli 
lähes 600 esiintyjää. Ihmiset eivät ole kuitenkaan valmii-
ta maksamaan virtuaalilähetysten seuraamisesta, sillä 
maksavia osallistujia oli alle 27 000, mutta ilmaisia taas 
lähes 700 000. Kun lukuja suhteutetaan koko Suomeen, 
voidaan arvioida, että koko Suomessa venuet tekivät 
vajaa 900 virtuaalilähetystä, joissa esintyi lähes 2 300 
artistia. Näitä seurasi maksua vastaan alle 90 000  
ihmistä ja ilmaiseksi 1,3 miljoonaa. 

Tapahtumat 
(sis. ilmaistapahtumat)

Työntekijät 
(sis. vuokratyövoima)

v. 2020Tunnusluku

8 500

2 5003 000 -17%

14 000

9001 400 -36%

30100 -70%

1 500 000 €

3002 200 -86%

57 000 000 €175 000 000 € -67%

v. 2019

20 000 -58%

-60%

-73%

35 000

5 500 000

Muutos vuodesta 
2019

Esitykset

Liikevaihto

Työntekijät
(htv)

Vapaaehtoiset 
(lkm)

Vapaaehtoiset 
(htv)

Käynnit

Taulukko 1. Venue-tunnusluvut 2020 ja 2019 (koko Suomi).

•  Venueiden yleisön keski-ikä oli 36 vuotta, 
    vaihteluväli 24 vuodesta 50 vuoteen.
•  Alaikäisten osuus oli varsin pieni, ja se vaihteli
    nollasta 23 %:iin, keskiarvo 5 %.
•  Esiintyjistä all-male -kokoonpanoja* oli keski- 
    määrin 60 % ja muita 40 %.
•  Maksullisissa musiikkitapahtumissa ulkomaisia 
    esiintyjiä oli keskimäärin 6 %.
•  Esiintyjien painottumien kotimaisiin artisteihin 
    johtui luonnollisesti koronasta.
•  Työntekijöistä 54 % oli miehiä, 45 % naisia ja 
    1 % muita. 

 * Kaikki ryhmän jäsenet ovat miehiä.

Yleisö, esiintyjät ja työntekijät Virtuaalilähetykset
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Talous tarkemmin

5

Julkiset koronatuet painottuivat suuriin, vähintään 
miljoonan euron liikevaihdon omaaviin toimijoihin. 52 % 
vastaajista sai koronatukia eli lähes puolet jäi ilman 
tukia. Koronatuista puolet oli tarkoitettu työntekijä- 
kuluihin. Vastanneilla venueilla oli ennakkolipuissa 
kiinni vuoden lopussa 2,1 miljoonaa euroa. Mikäli 
kaikkia konsertteja ei pystytä järjestämään uudelleen 
koronarajoitusten päätyttyä, venuet joutuvat luonnol-
lisesti palauttamaan näitä rahoja. 

Tulojakauma muuttui vuodesta 2019 olennaisesti, 
kun lippu-, ruoka- ja juomatulot romahtivat. Tuloja 
kompensoitiin kuitenkin avustuksilla, joiden määrä 
nousi kahdesta prosentista 18 %:iin.

Menopuolella työntekijäkulujen suhteellinen osuus 
kasvoi ja ohjelmakulujen laski.

Kuvio 6. Venueiden menojakaumat 2019 ja 2020.

Ohjelmakulut
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16%

13% 47%

Työntekijäkulut

Muut kulut

Kiinteistön kulut

Kulujakauma 2019

92 % vastaajista arvioi, että vuosi oli 
taloudellisesti tavanomaista huonompi.  

Vuonna 2019 näin arvioi vain 21 % vastaajista. 

Kuvio 4. Arvio taloudellisesta onnistumisesta vuosina 2019 ja 2020. 
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Kuvio 5. Venueiden tulojakaumat 2019 ja 2020.

Tulojakauma 2019

39%

2%

15%
44%

Ruoka- ja 
juomamyynti

Avustukset ja tuet

Muut tulot

Lipunmyynti

24%

5%

12%

19% 39%

Lipunmyynti

Muut kuin 
koronatuet

Julkiset 
koronatuet

Muut tulot Ruoka- ja 
juomamyynti

Tulojakauma 2020

1% Yksityiset 
koronatuet

11%

22%

26% 41%

Kiinteistön 
kulut

Muut kulut

Ohjelmakulut
Työntekijäkulut

Kulujakauma 2020



6

Toimialan näkemykset 
tulevaisuudesta
40 % vastaajista ei nähnyt tulevaisuudessa mitään 
positiivista. Tämä on huolestuttavaa, sillä aiemmissa 
kyselyissä venuevastaavat ovat olleet hyvinkin innostu-
neita tulevaisuudesta. Suurimmat odotukset kohdistui-
vat patoutuneeseen kysyntään, jonka uskottiin lisäävän 
– ainakin aluksi – elävän musiikin kulutusta, kunhan 
koronatilanne hellittää riittävästi.

”Ala kasvaa ja kehittyy, on patoutunutta 
osallistumisen ja tekemisen tarvetta. Striimaukset 

ovat tulleet osaksi tapahtumia.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

Sen sijaan uhkia maalattiin paljon enemmän. Eniten 
oltiin huolissaan siitä, mitä asiakaskäyttäytymiselle 
tapahtuu jatkossa: miten ihmiset saadaan takaisin 
keikoille ja turvallisuudentunne palautettua? Korona-
rajoitusten kestosta oltiin niin ikään huolissaan. Koska 
vuosi 2020 oli taloudellisesti todella heikko, nähtiin 
uhkana se, että  lähitulevaisuudessa taloudellisia 
riskejä on minimoitava. Tämä voi johtaa siihen, että 
pienemmät ja marginaalisemmat artistit jäävät buuk-
kaamatta ja että aukioloaikoja kohdennetaan enem-
män viikonloppuihin. 

”Koronakriisin jälkeen on aloitettava alusta.  Miten 
ammattitaito on jäänyt alalle? Onko koko ala enää 

houkutteleva haavoittuvuutensa takia?” 
Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

”Koronakriisin aikaan osoitettu epäluottamus 
tapahtumanjärjestäjiä kohtaan ei herätä 

luottamusta tulevaisuuteen.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

”Keikoilla käynti on yleisestikin keskittynyt 
enemmän ja enemmän viikonloppuihin, ja tällöin 

panostetaan yleensä jo astetta isompiin artisteihin, 
so. ’varmoihin nimiin’” 

Toimialatutkimuksen vastaaja 2021

Jatkossa tuen tarve kohdistui nimenomaan taloudel-
lisen tuen tarpeeseen tulevinakin vuosina – siihen 
asti, että ala pääsee jaloilleen. 

”Olisi kuitenkin hyvä, jos venueille olisi tarjolla 
laajemmin julkista taloudellista tukea

diversiteetin turvaamiseksi.”
Toimialatutkimuksen vastaaja 2021
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Kuvio 7. Mitä toimintoja, resursseja tai tukea tarvittaisiin elävän musiikin 
tapahtumien ja tapahtumapaikkojen toiminnan kehittämiseksi?

Millaisia mahdollisuuksia näet elävän musiikin 
alalla seuraavan kahden vuoden aikana?
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Kuvio 6. Tulevaisuuden mahdollisuudet.
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Vuoden 2020 festarikesä oli 
vain häivähdys entisestä
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Tänä vuonna festivaaleille ei tehty kyselytutkimusta, 
sillä valtaosa festivaaleista oli peruttu. Sen sijaan fes-
tivaalitiedot kerättiin internetistä ja niiden pohjalta 
tehtiin vertailua vuoteen 2019. Vuonna 2020 festi-
vaaleja järjestettiin vähemmän, ne olivat normaalia 
pienempiä ja ne järjestettiin eri aikaan ja eri paikoissa 
kuin normaalivuonna.

Vuonna 2020 järjestettiin 87 rytmimusiikkifestivaalia. 
Näistä yllättävän suuri osa (10 %) oli uusia. Kun vuonna 
2019 järjestettiin 330 festivaalia, vähennys oli 74 %. 
Vähennys kohdistui erityisesti suuriin, yli 10 000 kävijän 
festivaaleihin, joista peruttiin 94 %. 

Festivaalikäyntejä oli vuonna 2020 vain 230 000, kun 
vuonna 2019 käyntejä oli 3,5 miljoonaa. Vuoden 2020 
suurin festivaali oli Vaasa Festival 14  300 kävijällä 
(vuonna 2019 Pori Jazz 350 000 käyntiä). 

Kun vuoden 2019 heinäkuussa järjestettiin 118 rytmi- 
musiikkifestivaalia, vuonna 2020 heinäkuussa oli 
koronarajoitusten johdosta vain 15 festivaalia. Sen si-
jaan vuonna 2020 festivaalien pääpaino oli elokuussa.

Myös festivaalien järjestämispaikkakunnat poikkesivat 
normaalista. Esimerkiksi vuonna 2019 Helsingissä 
järjestettiin 36 festivaalia, mutta vuonna 2020 vain 
yhdeksän. Tampereella oli vuonna 2019 yhteensä 23 
festivaalia ja vuonna 2020 kahdeksan. Uudenmaan 
maakunnassa festivaalien määrä putosi lukumäärälli-
sesti eniten: vuonna 2019 festivaaleja järjestettiin 69, 
kun vuonna 2020 niitä oli vain 18.

Festivaalit kuukausittain 
v. 2019 ja v.2020
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Koronarajoitusten 
negatiiviset vaikutukset 
jatkuvat vuonna 2021

Vuoden 2021 osalta koko elävän musiikin yksityisen 
sektorin liikevaihtomenetys tulee olemaan arviolta 
360 miljoonaa euroa. Luku pitää sisällään rytmimusiik- 
kifestivaalit, venuet, tanssilavat, klassisen musiikin 
festivaalit ja suurkonsertit. 

Pelkästään rytmimusiikkifestivaalien, 
venueiden ja tanssilavojen osalta 
arvioidaan, että vuonna 2021:
•  Jää järjestämättä 16 000 tapahtumaa.
•  Jää toteutumatta 31 000 elävän musiikin 
     esitystä.
•  Työntekijävähennys on 11 000 henkeä 
     (1 700 htv)
•  Vapaaehtoisten osalta vähennys on 24 000  
     henkeä (1 000 htv)
•  7,5 miljoonaa elävän musiikin tapahtumakäyntiä  
     jää toteutumatta.

Lisäksi yleisökyselyjen pohjalta voidaan todeta, että 
elävän musiikin tapahtumien kävijöiden hyvinvointi 
vähenee entisestään koronarajoitusten pitkittyessä. 
Yleiset elävän musiikin tapahtumien hyvinvointivai-
kutukset ovat rentoutuminen, arjesta irtautuminen 
ja sosiaaliset hyvinvointivaikutukset: suhteet ystäviin 
ja perheenjäseniin, uusiin ihmisiin tutustuminen sekä 
yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne muiden 
samanmielisten kanssa. Näiden lisäksi elävän musiikin 
kokeminen luo onnellisuutta, joka syntyy henkilökohtai-
sesta kasvusta ja identiteetin rakentamisesta elävän 
musiikin avulla. Keikkojen ja festivaalien peruuntuessa 
nämä jäävät toteutumatta, mikä aiheuttaa pahoinvointia. 

”Masennus on pahentunut huomattavasti, 
koska arjen pienet kiintopisteet eli keikat on 

kaikki peruttu, ollut jo pitkän aikaa ja tulee vielä 
olemaan. Todella voimaton olo.”  

Festivaalibarometri 2020, nainen, 25 vuotta

”Tuntuu, etten saa ilmaista tai purkaa 
tunteitani tarpeeksi, minkä live-musiikki minulle 

mahdollistaa.” 
Venuebarometri 2020, nainen, 29 vuotta

”Keikoille on iso ikävä ja kaipuu. Näin yksinäisenä 
ihmisenä haluaisi tutustua keikoilla samantyylisiin 

ihmisiin ja mahdollisesti löytää kumppani.” 
Venuebarometri 2020, nainen, 29 vuotta
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