
Elävän musiikin tapahtuma-ala on ollut voimakkaan 
sääntelyn alla koko koronapandemian ajan ja par-
haillaan jälleen toimintakiellossa. Arvio koronakrii-
sin aiheuttamista liikevaihdon menetyksistä elävän 
musiikin tapahtuma-alalla vuonna 2021 on noin 360 
miljoonaa euroa eli noin 80 % koko vuoden liikevaih-
dosta. Pelkästään elävän musiikin yksityissektorilla 
toimivien rytmimusiikkifestivaalien, klubien, konsertti-
salien ja tanssilavojen osalta arvioidaan, että viime 
vuonna jäi toteutumatta 31 000 elävän musiikin esi -
tystä ja 7,5 miljoonaa käyntiä musiikkitapahtumissa. 

Vuoden vaihteen koronarajoitukset ja suositukset 
ovat kiristyneet niin, että edes koronapassin avulla 
tapahtumien järjestäminen ei ole mahdollista. Yleisö
tilaisuuksiin ja ravintolatoimintaan kohdistuvat rajoi-
tukset ovat lamauttaneet elävän musiikin toimialan 
käytännössä kokonaan. Rajoitukset kohdistuvat ki-
peimmin paitsi vuodenvaihteessa sisätapahtumia 
järjestäviin klubeihin, keikkapaikkoihin ja konsertti-
saleihin, myös esiintyjiin ja niiden välittäjäportaaseen. 

Huolta aiheuttaa myös toimialan tulevaisuus ja sii-
hen liittyvä näköalattomuus. Tulevan kesän suuret 
musiikkitapahtumat ja festivaalit tarvitsevat selkeän  
käsityksen siitä, kuinka epidemiaa hoidetaan ja mil-
laisin parametrein rajoituksia ryhdytään purka-
maan, sekä tietoa taloudellisesta vetoavusta. 

Rajoitustoimet synnyttävät tuen tarvetta 
koko elävän musiikin tapahtuma-alalle

Elävän musiikin edunvalvoja LiveFIN tuo esille koko 
elävän musiikin tapahtuma-alan: klubien, konsertti-
salien, festivaalien sekä elävän musiikin välittäjäpor-
taan eli agenttien ja managerien tuen tarpeen tilan-
teessa, jossa elinkeinon harjoittaminen on estetty:

• Opetus- ja kulttuuriministeriön suoraa tukea tar-
vitaan myös vuonna 2022. Tukea tarvitaan paitsi 
rajoitusten aiheuttamiin menetyksiin, myös toi-
minnan ylläpitämiseen ja työllistämiseen. Tulevien 
tapahtumien suunnittelun jatkaminen on epävar-
massa tilanteessa toimialan elin ehto ja sitä voi-
daan jatkaa vain pitämällä henkilökunta, myös 
freelancersuhteiset ja alihankkijat töissä. 

• Tapahtumatakuuta tarvitaan elävän musiikin 
tapahtuma-alalle myös vuonna 2022. Tapahtu-
matakuu tarjoaa riskinhallinnan välineitä koro-
napandemiasta pahoin kärsineelle toimialalle ja 
mahdollistaa tulevien tapahtumien tekemisen ra-
joitusten suhteen epävarmassa tilanteessa. Tapah-
tumatakuun piiriin tulee lukea myös pienemmän 
liikevaihdon toimijat ja ympärivuotinen tapahtu-
matoiminta, esimerkiksi keikkapaikat, klubit ja kon-
serttitalot. Niin kauan kuin koko toimialaa rajoite-
taan samoilla rajoituksilla, on sitä myös tuettava 
tasaarvoisesti. 

• Kustannustuen kuudes kierros on tarpeellinen. 
Tuki kauden tulee huomioida nyt  voimassaole-
vien rajoitusten aikajänne. Tukikatto tulee nostaa 
10 miljoonan euroon, jotta  kustannustuki  takai-
si jatkossa  yhdenvertaisen aseman myös talous 
ja  työllisyysvaikutuksiltaan suurimmille elävän 
musiikin yksityissektorin  yrityksille, jotka muu-
toin jäisivät tuen ulkopuolelle tuen enimmäismää-
rän täytyttyä.

• Elävän musiikin tapahtuma-ala tulee lukea sulke-
miskorvauksen piiriin ja tuen tulee ulottua koko 
elävän musiikin ekosysteemiin ja niihin toimijoihin, 
joihin rajoitusten vaikutuksetkin ulottuvat: musiik-
kitapahtumien järjestäjiin, alihankintaketjuun, vä-
littäjäportaaseen ja esiintyjiin.

Elävän musiikin ala tarvitsee näkymän tulevaan –  
taloudellista tukea ja tietoa koronarajoitusten 
purun parametreista sekä koronapassin käytön 
tulevaisuudesta. Tukea tarvitaan niin kauan, kun 

toimintaa rajoitetaan. 

Elävän musiikin tapahtuma-alan tilannekuva 2022 – 
kuluva vuosi on ratkaiseva koko alan tulevaisuudelle



”Kaikki työntekijät lähti muihin töihin” 

Musiikkitapahtumien järjestäjät ovat huolissaan 
alan ammattilaisten selviytymisestä. Pandemiaan 
liittyneiden rajoitusten seuarauksena osaava hen-
kilökunta on katoamassa, kun alalla toimineita 
työntekijöitä on siirtynyt muihin töihin. Toiminta
edellytykset on ajettu sille tasolle, että alalle ei kan-
nata palata töihin, sillä uusi  lomautus voi olla edessä 
koska tahansa. Tämä on johtanut tilanteeseen, jos-
sa työntekijöistä on ja tulee myös jatkossa olemaan 
pulaa. Työvoimapula koskee erityisesti turva ja 
 ravintolaalan osaamista, mutta myös esimerkiksi 
tuotannon työntekijöitä, ääni ja valoteknikoita ja 
vapaaehtoisia. Pitkittynyt pandemia aiheuttaa huol-
ta myös siitä, kiinnostaako alalle kouluttautuminen 
nuoria enää samalla tavalla kuin aiemmin. 

”Ensi kesä on aika ratkaiseva virstanpylväs koko alalle” 

Vuodelle 2022 on siirretty valtava määrä tapahtu-
mia, ja ensi kesälle on suunniteltu myös noin kah-
takymmentä uutta festivaalia. Tilanne on kuitenkin 
edelleen epävarma, ja rajoitusten vaikutuksia tu-
levaan kesään vaikea arvioida. Ensi kesää pide-
tään äärimmäisen tärkeänä etappina koko alalle. 
Jos festivaalit onnistuvat, se tulee heijastumaan 
positiivisesti myös ympärivuotiseen keikka ja 
konserttitoimintaan. Ja päinvastoin: jos festivaalit 
peruuntuvat tai epäonnistuvat yleisötavoitteis-
saan, se heijastuu äärimmäisen negatiivisesti ja 
kohtalokkaastikin koko elävän musiikin alaan. 

”Koronapassin systemaattinen käyttöönotto on 
edellytys alan jatkuvuudelle”

Ala vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, mikä ei ole 
tällä hetkellä mahdollista. Hallituksen, asiantunti-
joiden ja viranomaisten linjausten tulisi olla sel-
keämpiä ja ennakoitavissa, jotta tulevien musiikki-
tapahtumien järjestämisessä voitaisiin edetä. 
Erityisesti koronapassin käyttöön toivotaan sel-
keyttä. Tällä hetkellä epäjohdonmukaisuudet 
 koronapassin käytössä tekevät aiemmin toimi-
neesta työkalusta käyttökelvottoman. Ala kaipaa 
myös tietoa passin käytön tulevaisuudesta. 

”Suuri ongelma on kuluttajan pelko ja kynnys palata 
takaisin”

Yleisön luottamus on keskeinen tekijä alan elpymi-
sessä. Lipunmyynti korreloi uutisoinnin kanssa ja 
on hyvin aaltoilevaa: korona passin tullessa myynti 
virkistyi merkittävästi, kunnes pysähtyi täysin uu-
sien rajoitusten myötä. Rajoitusten ja niiden jatku
vuuteen liittyvän epätiedon takia yleisö siirtää 
lippujen ostopäätöstä entistä pidemmälle, vaikka 
kiinnostusta tapahtumiin onkin. Yleisön luottamus 
ei palaa heti rajoitusten päättymisen jälkeen, vaan 
palautuminen koronaa edeltävälle tasolle saattaa 
kestää jopa 2-5 vuotta.
 

”Lämppäreitä ei ole mahdollista tällä hetkellä ottaa, 
kun se tuottaa teknisesti niin paljon lisäkulua”

 
Festivaalien järjestämisriski on kasvanut, sillä niille 
ei saa Suomesta enää keskeytysvakuutuksia. 
 Tapahtumatakuu ei korvaa vakuutuksia, sillä se ei 
kata kaikkia keskeytysriskejä eikä ole kaikkien käy-
tettävissä. Tapahtumatakuun 150 000 euron liike-
vaihtoraja vuodelta 2019 jätti yli 60 prosenttia Suo-
messa järjestettävistä musiikkifestivaaleista takuun 
 ulkopuolelle, sillä valtaosa festivaaleista on pieniä. 
Huono ennustettavuus näkyy myös elävän musii-
kin esityspaikkojen toiminnassa. Nykytilanne ei salli 
 taloudellisten riskien ottamista, joten erityisesti mar-
ginaalimusiikin ja uusien tulokkaiden tarjonta jää vä-
hemmälle. Tämä saattaa heijastua alalle pitkään.

”Ollaan saatu tukia ja ollaan siitä valtavan kiitollisia”

Koronatuilla on ollut oleellinen merkitys alan työl-
lisyystilanteeseen ja erityisesti irtisanomisilta on 
vältytty, vaikka lomautuksia on alalla ollut. Tukien 
avulla elävän musiikin esityspaikat, klubit ja kon-
serttisalit ovat pystyneet ylläpitämään toiminta-
valmiutta, jolloin on voitu reagoida nopeasti muut-
tuviin määräyksiin ja käynnistää toiminta nopeasti 
heti, kun se on ollut mahdollista. Tukea rajoitusten 
aiheuttamiin menetyksiin ja akuuttiin kriisitilantee-
seen tarvitaan jatkossakin, mutta vapaan kentän 
toiminnan jatkuvuutta on tuettava myös pitkällä 
 aikavälillä. Elpyminen ja vaurioiden korjaaminen 
tulee kestämään vuosia. On myös huomioitava, että 
kaikki elävän musiikin yksityissektorin toimijat eivät 
ole saaneet tukia ja erityisesti uudet toimijat ovat 
 olleet heikossa asemassa.
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LiveFIN selvitti koronapandemian 
vaikutuksia elävän musiikin alaan 

LiveFIN selvitti pitkittyneen ja kroonistuneen koronapandemian vaikutuksia elävän musiikin tapahtuma -alaan. 
Marraskuussa 2021 haastateltiin yhdeksää alan toimijaa, jotka edustivat laajasti LiveFINin jäsenpohjaa. Haas-
tatteluun osallistui erikokoisten konsertti järjestäjien, festivaalien, klubien, konserttisalien ja ohjelmatoimistojen 
edustajia. Tutkimushaastattelujen pohjalta luotiin seuraavaa tilannekuvaa:


