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Johdanto

Oulu on vilkas tapahtumakaupunki, jossa järjestetään vuosittain noin 3000 tapahtumaa1. Valtaosa tapahtumista on
pieniä ja harrastuspohjalta järjestettyjä, mutta kaupungissa on vuosittain myös useita ammattimaisesti toteutettuja
yli 10 000 kävijän tapahtumia.
Kaupungilla on keskeinen rooli tapahtumien mahdollistajana. Julkisen sektorin lisäksi tapahtumatoimintaa
toteuttavat yritykset ja yhteisöt.

1.1.

Tapahtumat Oulun kaupungin strategiassa

Oulun kaupunkistrategiassa tavoitetilana on olla rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki
vuoteen 2020 mennessä. Muun muassa kaupunkikulttuurin ja kongressi- ja lomamatkailukaupungin vetovoimaisuus
ovat keskeisiä pohjoisen pääkaupungin rakennusaineksia. Strategiassa linjataan, että monimuotoinen
kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Yksi Oulun kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista on kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma.
Toimenpideohjelman mukaan elinvoimainen ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri parantaa asukkaiden viihtyvyyttä
ja yhteisöllisyyden kokemusta. Kaupunkikulttuuri nähdään myös laajasti hyvinvoinnin ja kehityksen edellytyksenä. Se
on vetovoimatekijä kansainväliselle matkailulle ja luo perustaa uusien työpaikkojen syntymiselle.
Toimenpideohjelma linjaa ensisijaisesti Oulun kaupunkiorganisaation toimintaa kaupunkikulttuurin
mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 8.12.2014 ohjeellisesti
noudatettavaksi tulevien vuosien taloudesta ja toiminnasta päätettäessä talouden reunaehtojen mahdollistamalla
tavalla.
Toimenpideohjelma sisältää keskeisiä toimenpide-ehdotuksia, jotka ovat toimintamallien kehittäminen, resurssien
kohdentaminen kaupunkikulttuuriin sekä yksityisten ja julkisten kehittämistoimien vauhdittaminen.
Toimintamallien kehittäminen
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Elämysten kaavan prosessin aikaansaaminen kaupungin kehittämisen yhteiseksi nimittäjäksi
Oulusta rakentuu lasten ja nuorten kulttuurikaupunki kokoamalla lastentapahtumia yhdistävän sateenvarjon
alle ja kehittämällä tavoitteellista taiteen perusopetusta
Kaupunkikulttuurin kokonaiskoordinaatio annetaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastuulle. Sen
toteuttamiseksi luodaan kaupunkikulttuuria edistävä yhteistyöverkosto
Osallistutaan Luova Suomi -yhteistyöverkoston toimintaan ja kehittämishankkeisiin
Rotuaarin ja torialueen toimintamallia kehitetään eri toimijoiden yhteistyöllä
Tilojen käyttöä tehostetaan ja edistetään pop-up -toimintaa
Kulttuurilaitoksien toimintaedellytyksistä ja jatkuvasta kehittämisestä huolehditaan
Kaupunginosatoiminta ja korttelikulttuuri vahvistuvat ja osallistavat kuntalaisia
Toteutetaan vuotuinen kaupunkikulttuuriseminaari
Matkailu- ja markkinointiyhteistyötä kehitetään
Tehdään Oulusta vireä opiskelijakaupunki

Resurssien kohdentaminen kaupunkikulttuuriin

1

Oulun kaupungin matkailuneuvonnasta saatujen tapahtumatietojen mukaan. Lukuun sisältyy kulttuuritapahtumia, teemapäivä,
urheilukilpailuja ja -tapahtumia, festivaaleja, konsertteja ja musiikkitapahtumia, yleisöluentoja ja seminaareja, businesstapahtumia
ja messuja, taidenäyttelyitä, teatteria sekä tanssia.
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Kaupunkikulttuurin kehittämiseen osoitetaan määräraha, joka pyritään vakiinnuttamaan. Tämä mahdollistaa
Valoa Oulu! -festivaalin rakentamisen talvikauden merkittäväksi festivaaliksi. Vakiintuneena festivaalina sillä
on mahdollisuus päästä valtionavun piiriin.
Tapahtumahankintaan osoitetaan määräraha sivistys- ja kulttuuripalveluiden käyttösuunnitelmassa
Kaupunkikulttuurin uusien toimintamallien pilotointiin osoitetaan määräraha sivistys- ja kulttuuripalveluiden
käyttösuunnitelmassa
Kulttuuriavustuksia kohdennetaan kaupunginosakulttuuriin ja lasten taiteen perusopetuksen lisäämiseen
määrällisesti ja uusille taiteenaloille

Yksityisten ja julkisten kehittämistoimien vauhdittaminen
‐
‐
‐

Kaupungin omat toiminnot ja kohteet
Yksityisten investointien mahdollistaminen
Luovien toimintaympäristöjen kehittäminen

Kaupunkikulttuurin kehittämishankkeita koordinoidaan Elävä ja monimuotoinen kaupunki – salkkutyöryhmässä.
Kehittämissalkuissa toteutetaan projekteja, joissa hyödynnetään ulkopuolisia rahoituslähteitä ohjelmakaudella 2014
-2020. Painopisteiksi on määritelty seuraavat:
1.

2.

3.

Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri
‐ Oulu mahdollistaa kaikkien saavutettavissa olevaa omaehtoista ja yhteisöllistä kaupunkikulttuuria.
‐ Toiminnassa korostuvat sujuva toteuttaminen ja kaupunkitilan aktivointi.
Toimintaympäristöt ja toimintamallit
‐ Kehitetään jo olemassa olevia toimintaympäristöjä ja tapahtumapaikkoja ja mahdollistetaan
kaupunkikulttuurista toimintaa uusissa ja yllättävissä paikoissa.
Tapahtumat
‐ Oulu mahdollistaa suurtapahtumia ja muita taloudellisesti ja imagollisesti vaikuttavia tapahtumia ja
niiden hankintaa.2

Myös Oulun seudun matkailustrategiassa tapahtumat nimetään yhdeksi Oulun seudun matkailullisista
vetovoimatekijöistä. Kehitettäviä vetovoimatekijöitä ovat muun muassa kulttuurilaitokset ja erilaiset kulttuuri-,
ostos- ja urheilutapahtumat.
Sekä matkailun että työpaikkojen kannalta on keskeistä kaupunkikulttuurin monimuotoisuus ja ympärivuotisuus.
Tapahtumien kautta myös ydinsesongin ulkopuolelle voidaan saada lisää matkailutuloa, parantaa kapasiteetin
käyttöastetta ja siten yritysten kannattavuutta ja työllistämiskykyä. Oulun keskustan kehittäminen
tapahtumaympäristöineen ja kaupungin muu kaupallinen rakentaminen lisäävät seudun houkuttelevuutta
kaupunki- ja ostosmatkailukohteena.3

1.2

Selvityksen tavoite ja toteutus

Tässä selvityksessä tarkastellaan oululaisen tapahtumakentän kokoa ja taloudellisia vaikutuksia. Tarkoituksena on
etsiä mittareita, joilla tapahtuma-alan kokoa ja kehitystä voitaisiin seurata.

2

Oulun kaupungin kehittämissalkut. Projektimuotoinen kehittäminen 2014–2020.

3

Oulun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014–2020, 4–5.
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Tarkasteluun on otettu suorat talousvaikutukset, jotka syntyvät välittömästi tapahtuman toteutukseen liittyvistä
toiminnoista, esimerkiksi tapahtuman järjestäjien ja paikallisen liike-elämän välisestä vuorovaikutuksesta.4
Tapahtumat on jaoteltu kolmeen luokkaan niiden sisällön mukaan: kulttuuritapahtumiin, urheilutapahtumiin ja
businesstapahtumiin. Tapahtumia tarkastellaan myös niiden tuottajatahon kautta: julkisen sektorin
tapahtumatoiminta sekä yhteisöjen ja yritysten järjestämät tapahtumat.
Selvityksen taustana toimii vuonna 2012 toteutettu tutkimus tapahtumien vaikutuksesta Helsingissä. Helsingin
tutkimuksessa määriteltiin myös tapahtumatoimintaan liittyvien yritysten muodostama klusteri, eli toisiinsa
kytkeytyneiden toimijoiden keskittymä. Tapahtumatalous on kasvanut 2000-luvun aikana ja sen toiminta on
keskittynyt voimakkaasti Helsinkiin.5
Tässä selvityksessä tutkitaan Helsingissä toteutetun tutkimuksen mukaisesti seuraavia tapahtumaklusteriin liittyviä
toimialoja:




Tapahtumajärjestäjät, joihin sisältyvät ohjelmatoimistot ja manageriyritykset, messujen ja kongressien
järjestäjäyritykset sekä taiteiden, viihteen, virkistyksen ja urheilun yritystoiminta.
Majoitustoiminta, ravintola- ja kahvilapalvelut sekä matkailua palvelevat toiminnat
Muut tapahtumien palvelutuottajat, kuten painamiseen ja mainostamiseen liittyvät palvelut, siivous ja
jätteiden keruu, turvallisuuspalvelut, koneiden ja laitteiden vuokraus sekä kuljetuspalvelut.

Aineiston hankinnassa on hyödynnetty tilastoaineistoja (muun muassa Tilastokeskuksen yritys- ja
toimipaikkarekisteriaineisto ja tapahtumajärjestäjien suhdannetiedot), aiempaa tutkimustietoa sekä Oulun
kaupungin hallintoon ja päätöksentekoon liittyvää aineistoa.
Aluksi esitellään oululaista tapahtumakenttää tilastojen ja koottujen tietojen valossa. Selvityksen toisessa pääluvussa
käydään läpi tapahtumaklusterin yritystoimintaa ja sen kehitystä.
Kolmannessa luvussa tarkastellaan Oulun kaupungin tapahtumatoimintaa ja kaupungin myöntämiä avustuksia
tapahtumille. Neljännessä luvussa luodaan katsaus vapaiden toimijoiden tapahtumatoimintaan, kongresseihin ja
messuihin sekä urheilutapahtumiin. Lopuksi esitellään keskeisimmät kehitysehdotukset tapahtumaklusterin
kehityksen seurannan parantamiseksi.

1.3

Tapahtuman määritelmä

Tapahtuman määritelmän alle mahtuu laaja kirjo pienistä yksittäisistä tilaisuuksista aina kymmenientuhansien
ihmisten massatapahtumiin. Donald Getz (2012) määrittelee tapahtumat ainutkertaisiksi ja ei toistettavissa oleviksi.
Vaikka tapahtuma toistuisi vuosittain, ei kävijän kokemus koskaan ole samanlainen. Tapahtumat ovat ajallisesti
rajallisia, eli niillä on alku ja loppu. Getzin mukaan kaikki suunnitellut tapahtumat ovat sosiaalisia luonteeltaan:
ihmiset haluavat olla yhdessä, joko seurustellakseen keskenään, juhliakseen tai käydäkseen kauppaa.6
Getz on luokitellut tapahtumat kahdeksaan luokkaan muodon ja julkisuuden mukaan: kulttuuriset juhlat, poliittiset
ja valtiolliset tapahtumat, taide-, kulttuuri- ja viihdetapahtumat, liiketoiminnan ja kaupankäynnin tapahtumat,
urheilutapahtumat, virkistystapahtumat ja yksityiset tapahtumat.

4
5
6

Kainulainen 2005, 95.
Kilpeläinen et al. 2012, 9; 53.
Getz 2012, 37–38.
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Kuva 1. Tapahtumien luokittelu Getzin mukaan. Getz 2012, 41.

Tapahtumia voidaan luokitella myös niiden sisällön mukaan kulttuuritapahtumiin, urheilutapahtumiin ja
businesstapahtumiin. Koon mukaan luokiteltuina tapahtumat voivat olla paikallisia tapahtumia, päätapahtumia,
merkkitapahtumia ja megatapahtumia. Paikallistapahtumat ovat kävijämääriltään ja taloudellisilta vaikutuksiltaan
vähäisimpiä. Päätapahtumat houkuttelevat paitsi paikallisia kävijöitä, myös matkailijoita sekä vaikuttavat
positiivisesti paikallistalouteen. Merkkitapahtumat luovat tapahtumapaikkakunnalle huomattavaa kilpailuetua ja
paikkakunta tunnetaan nimenomaan merkkitapahtumasta. Megatapahtumat, kuten olympialaiset, ovat suurimpia ja
ne houkuttelevat kansainvälisiä matkailijoita. Megatapahtumilla voi olla taloudellisia vaikutuksia jopa valtiontasolla.7

1.4

Tapahtumat Oulussa

Oulun tavoitteena on kehittyä tapahtumakaupunkina. Tapahtumista tiedottamista on pyritty lisäämään ja
tapahtumien tarjontaa on kehitetty perheille soveltuviksi. Lisäksi tavoitteena on järjestää vuosittain vähintään kolme
yli 10 000 kävijän kulttuuri-, liikunta- tai muuta tapahtumaa. Viime vuosina kävijätavoitteet on ylitetty.8
Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Oulussa on vähintään viisi suurtapahtumaa
vuodessa ja osallistujia tulee laajasti Pohjois-Euroopasta ja Venäjältä. Tavoitteena on myös, että Oulussa on tuolloin
runsaasti kulttuurin ja liikunnan yrittäjyyttä.9

7

Kilpeläinen et al. 2012, 6–7; Pasanen & Hakola 2009, 11–13.

8

Kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2013, 92 ja 2014, 97. Oulun kaupunki, Hyvinvointikertomus 2013–2016.

9

TAE2016, Powerpoint-esitys.
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Tapahtuma

Kävijämäärä

Ajankohta

Kesto

Järjestäjä

Oulun Päivät

95 000

Kesäkuu

3 viikkoa

Oulun kaupunki

Oulun juhlaviikot

60 000

Elokuu

Kuukausi

Oulun kulttuuritapahtumayhdistys

Qstock

30 000

Heinäkuu

2 päivää

Qstock Oy

Valoa Oulu!

25 000

Marraskuu

9 päivää

Oulun kaupunki

Olennaistamo

23 000

Elokuu

1 viikko

Oulun kaupunki

Rakentajamessut

13 500

Huhtikuu

3 päivää

Pohjois-Suomen Messut

Puutarhamessut

10 000

Toukokuu

2 päivää

Pohjois-Suomen Erämessut

YleXPop

10 000

Toukokuu

1 päivä

Yle/Oulun kaupunki

Rotuaarin Piknik

10 000

Heinäkuu

4 päivää

Pro Piknik Festivals

Taulukko 1. Kävijämäärältään suurimmat tapahtumat Oulussa 2014

Valtaosa Oulussa vuosittain järjestettävistä tapahtumista on keskittynyt kesäkuukausille, varsinkin elokuulle.10 Suuri
osa tapahtumista on paikallista yleisöä houkuttelevia tai jonkin verran matkailullista merkitystä omaavia.
Tapahtumien täsmällistä määrää on vaikea arvioida, sillä niitä järjestävät monet eri tahot ja tapahtumien määritelmä
saattaa vaihdella. Viranomaisten ylläpitämät tilastot ovat eräs tapa tarkastella tapahtumien määrän kehitystä.
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleensä erilaisia messuja, markkinoita, juhlia, seremonioita, kilpailuja, näytöksiä,
mainostapahtumia, konsertteja ja muita tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy maksua
vastaan tai ilman. Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille.
Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai
järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja
ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi, tai erityisiä liikennejärjestelyjä.11
Vuonna 2014 Oulun Poliisille ilmoitettiin yhteensä 286 yleisötilaisuutta. Huippuvuonna 2007 yleisötilaisuuksia
ilmoitettiin 710, jonka jälkeen niiden määrä on vähentynyt tasaisesti. Kehitykseen on todennäköisesti vaikuttanut
taloustilanteen heikkeneminen vuoden 2008 jälkeen ja lupakäytäntöjen muuttuminen. Lupien vaatimukset ovat
lisääntyneet ja esimerkiksi vuonna 2013 meluluvan hintaa korotettiin tuntuvasti. Pienten tapahtumien järjestäjille
nämä ovat voineet olla keskeinen syy jättää tapahtuma toteuttamatta. Toisaalta tapahtumien tuottaminen on myös
ammattimaistunut, minkä vuoksi tapahtumat ovat voineet kasvaa kokonsa puolesta, vaikka niiden määrä onkin
vähentynyt. Ehkä tapahtumia on jäänyt myös ilmoittamatta Poliisille. Lisäksi viime vuosina on järjestetty tapahtumia,
joilla ei ole selkeää järjestäjätahoa, kuten Siivouspäivä ja Ravintolapäivä. Tapahtumakenttään on siis ilmestynyt
luonteeltaan ja toteutukseltaan aivan uudenlaisia tapahtumia.

10

Ks. Liite 2Oulun tapahtumien vuosikello.

11

Ilmoitus yleisötilaisuudesta, Poliisin verkkosivut. [http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta]. Viitattu 15.5.2015.
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Yleisötilaisuuksien määrä
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Kuva 2. Poliisille ilmoitetut yleisötilaisuudet vuosittain Oulussa. Lähde: Poliisi.

Musiikin tekijöiden järjestö Teosto tuottaa tutkimustietoa musiikkialasta ja sen keikkatilastoissa ovat mukana kaikki
sille raportoidut elävän musiikin esityskerrat. Teosto tilastoi sekä keikkojen että elävän musiikin tapahtumien määriä.
Tapahtumiin sisältyvät festivaalit, konsertit, pienet keikat ja tapahtumat, joissa on esitetty elävää musiikkia.
Tilastoissa on yhtälailla klassista ja kevyttä musiikkia sekä maksullisia ja ilmaisia tapahtumia.
Vuonna 2013 Teoston mukaan Oulussa järjestettiin 1859 keikkaa. Teoston tilastoissa jokainen tapahtuma on
raportoitu keikaksi, jos sen alle ei ole tilastoitu useampaa yksittäistä keikkaa (esim. festivaali). Keikkojen määrissä on
tilastojen valossa tapahtunut huomattavaa kasvua. Liveala on ollut nousussa, mutta Teoston tutkija Turo Pekarin
mukaan keikkamäärien kasvu perustuu enemmän Teoston saamien tietojen kattavuuden paranemiseen kuin
keikkamäärien reaaliseen kasvuun.12

12

Teoston keikkakartta. [http://www.teosto.fi/teosto/tutkimus/keikkakartta]. Viitattu 18.5.2015.
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Keikkamäärät Oulussa
2000
1859

1500
1000
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1454

1053
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Kuva 3. Teostolle ilmoitettujen keikkojen määrä Oulussa. Lähde: Teosto.

1.5

Tapahtumien vaikutukset

Tapahtumien vaikutuksia on tutkittu eri tieteenaloilla ja erilaisten tutkimusmenetelmien avulla. Huomiota on
kiinnitetty erityisesti kulttuuritapahtumiin ja suuriin urheilutapahtumiin. Tutkimuksessa painottuu yksittäisten
tapahtumien taloudellisten vaikutusten selvittäminen, mutta myös alueellisten vaikutusten tutkimukseen on
kehitetty työkaluja.13
Mikkonen et al. (2008) toteavat, että on tärkeää tutkia tapahtumien taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia
kokonaisvaikutuksia. Tapahtumajärjestäjän lisäksi nämä tiedot ovat tärkeitä kunnallisille päättäjille, yrityksille sekä
matkailualan ja kulttuurin toimijoille. Tapahtumia ja paikkakuntien tapahtumamatkailua on vaikea kehittää ilman
tietoa tapahtumien todellisista vaikutuksista.14
Tapahtuman aluetaloudellisiin heijastusvaikutuksiin vaikuttavat tapahtuman koko, markkina-alue,
ulkopaikkakunnilta tulevat tapahtumavieraat ja tapahtuman kesto. Vaikutukset voidaan eritellä primäärisiin eli
suoriin, sekundäärisiin eli epäsuoriin ja tertiäärisiin eli tulkinnallisiin merkityksiin.
Primääriset talousvaikutukset syntyvät välittömästi tapahtuman järjestämiseen liittyvästä toiminnasta ja tapahtuman
järjestäjän ja paikallisen liike-elämän vuorovaikutuksesta, kuten henkilökunnan palkkauksesta, vuokrista ja
hankinnoista. Kulttuuritapahtumat rinnastuvat talouden toimijoihin liikevaihtonsa, investointiensa ja työllistävien
vaikutustensa kautta.
Sekundääriset tulo- ja työllisyysvaikutukset muodostuvat tapahtumassa vierailevan yleisön kulutuksesta, joka
kohdistuu tapahtumapaikkakunnan yrityksiin ja palveluihin. Tapahtuma voi siis synnyttää yleisön kulutuksen kautta
taloudellisia kerrannaisvaikutuksia. Matkailijoiden kulutuksesta kertyneet tulot menevät välittömästi
majoituspalveluihin, ravintoloihin sekä vähittäiskaupan ja kuljetus- ja liikennöintialan elinkeinoharjoittajille.

13

Ks. esimerkiksi Mikkonen et al. 2009 ja Karppinen & Luonila 2014.

14

Mikkonen et al. 2008, 17.
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Tertiääriset vaikutukset ovat mittaamisen ulottumattomissa olevia paikallistaloudellisia merkityksiä, jotka liittyvät
esimerkiksi alueen imagon rakentumiseen ja luovan toimintaympäristön kehittymiseen. Näkyvyydeltään merkittävä
kulttuuritapahtuma voi lisätä sijaintipaikkakunnan tunnettuutta ja houkuttelevuutta niin yritysten, asukkaiden kuin
matkailijoiden näkökulmasta.15

Kuva 4. Tapahtumaklusterin vaikutukset Karppinen & Luonilaa mukaillen. Lähde: Karppinen & Luonila 2014, 31.

Kilpeläinen et al. (2012) mukaan tapahtuman aluetaloudellisten vaikutusten lähtökohtana on, että tapahtuma luo
alueelle suuntautuvaa ”ylimääräistä” rahavirtaa. Tätä ei syntyisi, jos tapahtumaa ei järjestettäisi. Rahavirta kanavoituu
tavaroiden ja palveluiden ostoina alueen yrityksille ja työvoiman lisätarpeena. Tapahtuman taloudellisten
vaikutusten prosessi on kuvattu kuvassa 5.16

15

Kainulainen 2005, 95–99.

16

Kilpeläinen et al. 2012, 20–21.
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Kuva 5. Tapahtuman taloudellisten vaikutusten prosessikuvio. Lähde: Kilpeläinen et al. 2012, 21.

1.6

Oululaisten tapahtumien vaikuttavuus

Oulun kaupungin teettämästä kävijätutkimuksesta selviää, että kolmen kesätapahtuman yhteydessä kävijät käyttivät
keskimäärin 198 euroa henkilöä kohden, eli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa vuonna 2013. Kävijäkysely toteutettiin
Qstockin, Jalometallin ja Ilmakitaransoiton MM-kisojen kävijöille. Tapahtumissa vieraili yhteensä lähes 30 000
kävijää.17

17

Taloustutkimus 2014.
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Rahankäyttö kolmessa
tapahtumassa
yhteensä 5 387 347 €
Matkakulut 829 522 €
4%

15 % 15 %

9%

Majoitus 490 375 €
Pääsyliput 1 928 996 €

21 %
36 %

Ateriakulut 1 120 881 €
Fanituotteet 231 871 €

Kuva 6. Qstockin, Jalometallin ja Ilmakitaransoiton MM-kisojen kävijöiden rahankäytön jakautuminen.
Lähde: Taloustutkimus.

Oulun Luupin Age of Dinosaur -näyttelyn yhteydessä vuonna 2014 toteutetun kyselyn pohjalta on arvioitu, että
Oulun ulkopuolelta tulleet näyttelyvieraat kuluttivat vierailunsa aikana jopa 7,6 miljoonaa euroa. Näyttelyä varten
matkustettiin Ouluun aina Rovaniemeltä ja Seinäjoelta asti. Näyttelyn vuoksi tulleet henkilöt majoittuivat tavallista
enemmän maksullisessa majoituksessa ja he kuluttivat myös eniten rahaa. Keskeistä olisi saada nämä
tapahtumavieraat viipymään Oulussa pidempään kuin tapahtumaan osallistumisen ajan. Oululaiset näyttelyvieraat
kuluttivat noin 960 000 euroa. Näyttelyssä vieraili yhteensä yli 52 000 kävijää.18
Turun yliopistossa on pyritty luomaan talousteoriaan ja yritystilastoihin perustuva tapahtuma- ja festivaaliklusterin
laskennallinen aluetalousmalli. Tutkijat päättelivät mallin avulla, että vuonna 2012 tapahtumaklusteri työllisti
maksimiarvion mukaan Pohjois-Pohjanmaalla kokonaisuudessaan 6 700 henkilötyövuotta ja tapahtumatuloa syntyi
820 miljoonaa euroa.
Tapahtumaklusterin työllisyys oli 31 prosenttia verrattuna maakunnan teollisuuden työllisyyteen ja 11 prosenttia
verrattuna liikevaihtoon. Tutkimuksen mukaan tapahtumaklustereille on ominaista korkea työllistävyys. Jokainen
liikevaihtomiljoona toi Pohjois-Pohjanmaalle keskimäärin 8 henkilötyövuotta, kun teollisuudessa luku on 2,9. Koska
tapahtumaklusterin tulonmuodostus on laaja-alaista, se kohentaa aluetaloudellista kimmoisuutta.
Tapahtumaklusterien selkeä heikkous on kuitenkin niiden heikko tulonmuodostuskyky, jos verrataan perinteiseen
palvelu- ja tuotantotoimintaan.19
Myös Pirkanmaalla on selvitetty kulttuuritapahtumien- ja kohteiden alueellisia talousvaikutuksia. Pirkanmaan
festivaalit – Pirfest ry:n ja Innolink Research Oy:n toteuttamassa selvityksessä todettiin festivaali- ja
kulttuurikohteiden kävijöiden tuoneen alueen elinkeinotoimintaan 253 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana. Tästä
summasta 139,3 miljoonaa euroa oli Pirkanmaan ulkopuolelta saapuneiden matkailijoiden tuomaa matkailutuloa ja

18

Mäki 2014.

19

Karppinen & Luonila 2014, 37; 76–80.
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113 miljoonaa euroa seutukunnan sisäistä lähimatkailutuloa. Kuntien antama tuki festivaaleille palautui alueen
elinkeinotoiminnan hyväksi 126-kertaisena.
Festivaaleilla ja kohteissa vieraili yhteensä 2,5 miljoonaa kävijää. Vajaa 40 prosenttia kävijöistä tuli Pirkanmaan
ulkopuolelta ja valtaosa heistä oli tullut paikkakunnalle tapahtuman tai kohteen vuoksi.
Vierailijat käyttivät keskimäärin 104 euroa henkilöä kohden. Pirkanmaalaiset käyttivät keskimäärin 92 euroa ja
muualta tulleet vierailijat 183 euroa henkilöä kohden. Vain kuudennes käytetystä rahasta suunnattiin käynnin
pääsyyhyn, eli kulttuuri- tai viihdepalveluun. Yli 80 prosenttia rahamäärästä käytettiin muihin ostoihin, kuten
ravitsemus- ja majoituspalveluihin ja ostoksiin.
Kävijöiden rahankäyttöä mitattiin kävijäkyselyn avulla, johon vastasi yli 13 000 henkilöä. Vastauksiin yhdistettiin
tapahtumilta ja kohteilta saadut kävijätiedot. Selvitykseen osallistui Pirfest ry:n 37 jäsenfestivaalia, 34
pirkanmaalaista kulttuuri- ja matkailukohdetta sekä 13 hotellia.20

20

Pirkanmaan festivaalien ja kulttuurikohteiden vaikuttavuus. Pirfest ry & Innolink Research Oy 2014.
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Tapahtumiin liittyvä yritystoiminta

Tapahtumien taloudelliset vaikutukset ovat moninaisia ja laajoja, ja ne ulottuvat varsinaisen tapahtumajärjestämisen
organisaatioiden ulkopuolelle. Tapahtumien esiintyjät, eri palveluiden tuottajat ja yrityssektorin yhteistyökumppanit
kytkeytyvät tapahtumatalouteen. Kunta tarjoaa edellytyksiä tapahtumien järjestämiseen, mutta toimii usein myös
rahoittajana ja yhteistyökumppanina. Varsinaisen tapahtuman raha-, palvelu- ja tavaravirrat tulevat ja leviävät
moninaisten verkostosuhteiden ja ketjuvaikutusten kautta matkailuyrityksiin, kauppaan sekä muihin palveluihin.
Kilpeläinen et al. toteavat, että toimijoiden yhteistyö on edellytys tapahtuman onnistuneelle järjestämiselle.
Suuremmissa kaupungeissa voidaan puhua tapahtumaklusterista, jossa tapahtumajärjestäminen synnyttää eri alojen
osaajien yhteistyöverkostoja ja kerryttää osaamispääomaa. Klustereiden muodostaminen myös muun muassa
kehittää kilpailuvoimaa, parantaa tuotantojen laatua sekä tuo kustannussäästöjä, kun riskit ja kustannukset
jakautuvat.21
Myös Oulussa verkostoitumisen hyödyt on tunnistettu ja toiminnan haasteisiin on pyritty vastaamaan kahden
tapahtumaverkoston voimin. Oulun Musiikkijuhlat koordinoi talvitapahtumien verkostoa ja Oulun juhlaviikot
elokuista yhdeksän tapahtuman verkostoa. Verkostojen tavoitteena on ollut luoda toimintaympäristö, joka tarjoaa
tuotannollista ja viestinnällistä tukea toimijoille. Toimijoille tämä antaa paremmat mahdollisuudet keskittyä sisällön
tekemiseen.
Oulun kaupungin tapahtumapäällikkö Samu Forsblom toteaa, että riittämättömät tuotanto-, markkinointi- ja
tilaresurssit ovat keskeisiä haasteita tapahtumatoimijoille myös Oulussa. Kaupungin ammattimainen
tapahtumakenttä koostuu pääasiassa pienistä ja keskisuurista omalaatuisista tapahtumista, kuten esimerkiksi
ilmakitaransoiton MM-kilpailut. Musiikkijuhlien ja juhlaviikkojen kaltaisten tapahtumasateenvarjojen rakentaminen
on Forsblomin mukaan osoittautunut hyväksi malliksi tehdä useista persoonallisista pientapahtumista
vaikuttavuudeltaan isompi kokonaisuus.22

2.1

Luova toiminta ja tapahtumaklusteri

Luova talous on voimakkaimmin kasvavia talouden osa-alueita ja tärkeä uudenlaisten työpaikkojen synnyttämisen
kannalta. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan luovuudesta ja kyvystä houkutella luovia ihmisiä on muodostunut
yhteiskuntakehityksen, innovaatiotoiminnan ja alueiden välisen kilpailun tärkeä tekijä.23
Kilpeläinen et al. mukaan luovan toiminnan klusterilla on läheinen yhteys tapahtumatalouteen, mutta se ei
kuitenkaan sellaisenaan ole sama kuin tapahtumaklusteri. Tapahtumatalouden ytimen muodostavat
tapahtumajärjestämisen yritykset kuuluvat pääosin myös luovan toiminnan klusteriin. Sen sijaan tapahtumille
palveluita tuottavia yrityksiä ei pääosin lasketa kuuluvaksi luoviin toimintoihin.24

21

Kilpeläinen et al. 2012, 8.

22

Forsblom 2014, 19–20.

23

Työ- ja elinkeinoministeriö, luovat alat. [https://www.tem.fi/innovaatiot/luova_talous]. Viitattu 20.5.2015.

24

Ks. Liite 1 Luovien toimintojen klusteri ja tapahtumaklusteri.
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Kilpeläinen et al. toteavat, että luovan toiminnan tuottamien palvelujen ja tavaroiden asiakaskunta koostuu
kuluttajista, jotka osallistuvat aktiivisesti myös tapahtumiin niiden kävijöinä ja niihin liittyvien palveluiden kuluttajina.
Tämä selittää luovan toiminnan ja tapahtumien keskittymistä samoille alueille, Suomessa erityisesti Helsinkiin.25
Luovien alojen toimialaraportin mukaan luovilla aloilla työskenteli yhteensä 43 588 henkilöä vuonna 2012.
Ohjelmistoalan merkitys oli keskeinen, sillä noin kaksi kolmasosaa luovien alojen henkilöstöstä työskenteli
ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen aloilla. Luovilla aloilla oli yhteensä 12 096 toimipaikkaa, joiden
yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 6,6 miljardia euroa. Toimiala oli kasvanut hieman edellisvuodesta.
Luovat alat ovat keskittyneet vahvasti Uudellemaalle, mistä tulee noin kolme neljäsosaa alan liikevaihdosta.
Uudenmaan ELY-keskuksen alueen osuus alan toimipaikoista on 62 prosenttia ja osuus henkilöstöstä yli 50
prosenttia. Uudellamaalla on enemmän tarjontaa, mutta myös luovien alojen yritysten palvelujen ostaminen on
yleisempää siellä, missä taloudellinen aktiivisuus on suurempaa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella luovien alojen yritysten osuus oli vuonna 2011 2,2 prosenttia kaikista
alueen toimipaikoista. Luovien alojen yritysten henkilöstön osuus koko alueen henkilöstöstä oli 2,1 prosenttia. Koko
maassa luovien alojen yritysten osuus oli 3,2 prosenttia ja työllisyys 2,6 prosenttia.26

2.2

Tapahtumaklusterin yritystoiminta Oulussa

Tapahtumaklusterin muodostavat tässä selvityksessä Helsingin selvityksen27 mukaisesti seuraavat toimialat
(TOL 2008):

Tapahtumajärjestäjät
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
823Messujen ja kongressien järjestäminen
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut

Majoitus‐, ravintola‐ ja matkailupalvelut
55 Majoitus
56 Ravitsemistoiminta
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

Muut tapahtumien palvelutuottajat
49320 Taksiliikenne
181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
58190 Muu kustannustoiminta
73 Mainostoiminta ja markkinointitutkimus

25

Kilpeläinen et al. 2012, 9–10.

26

Peltola et al. 2014, 18; 31–32.

27

Kilpeläinen et al. 2012, 60–61.
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38110 Tavanomaisen jätteen keruu
81299 Siivouspalvelut
77390 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut

Tapahtumajärjestäjät ovat tapahtumatalouden ytimessä. Tämän ryhmittymän yritykset järjestävät tapahtumia ja
tuottavat niihin sisältöjä. Tapahtumat muodostavat merkittävän osuuden yritysten liiketoiminnasta.
Sen sijaan valtaosa majoitus-, ravintola- ja matkailuyritysten liiketoiminnasta on tapahtumatoiminnan ulkopuolella
ja siitä riippumatonta. Yritykset kuitenkin tarjoavat palveluita tapahtumiin osallistuville asiakkaille ja ne toimivat
myös tapahtumajärjestäjien yhteistyökumppaneina. Muut tapahtumien palvelutuottajat tarjoavat erikoistuneita
palveluita tapahtumajärjestäjille alihankkijoina tai yhteistyökumppaneina. Tapahtumien osuutta näiden yritysten
liiketoiminnasta ei pystytä tarkkaan arvioimaan.28
Tapahtumaklusterissa on yhteensä noin 1150 toimipaikkaa ja 6400 työpaikkaa Oulussa. Eniten työntekijöitä on
majoitus-, ravintola- ja matkailupalveluissa.

Toimipaikat

Henkilöstö

Luovien toimintojen klusteri

1060

3160

Tapahtumaklusteri yht.

1150

6380

Tapahtumajärjestäjät29

270

740

Majoitus-, ravintola- ja matkailupalvelut

460

3 460

Muut tapahtumien palvelutuottajat

420

2 180

Taulukko 2. Luovien toimintojen ja tapahtumaklusterin toimipaikat ja henkilöstö Oulussa. Lähde: Yritys- ja
toimipaikkarekisteri 2015.

2.2.1

Tapahtumajärjestäjät

Tapahtumaklusterin sisällä varsinaisten tapahtumajärjestäjien ryhmää tarkastellaan Tilastokeskuksen
asiakaskohtaisen suhdannepalvelun avulla. Tapahtumajärjestäjien yritysryhmä koostuu Oulussa 270 toimipaikasta,
joiden henkilöstömäärä on 740 ja liikevaihto lähes 39 miljoonaa euroa. Toimipaikoissa on keskimäärin 2,7 henkilöä
ja liikevaihtoa 144 000 euroa. Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta yritystä työllisti yhteensä 227 henkilöä ja
niiden liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa, joka on lähes puolet koko yritysryhmän liikevaihdosta.
Helsingissä toimipaikoissa työskentelee keskimäärin 2,9 henkilöä ja liikevaihto on 255 000 euroa. Koko maan tasolla
toimipaikoissa on keskimäärin 2,7 työntekijää ja liikevaihtoa 164 000 euroa.

28
29

Kilpeläinen et al. 2012, 9–11.

Liikevaihtoa tuottaneiden toimipaikkojen lukumäärä laskennan mukaan. Tapahtumajärjestäjien suhdannekehitys:
Rakennetiedot.
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Tapahtumajärjestäjät ovat keskittyneet vahvasti Helsinkiin. Yli viidennes koko maan yrityksistä toimii Helsingissä ja
alan liikevaihdosta on keskittynyt lähes 35 prosenttia pääkaupunkiin.
Tapahtumajärjestäjien keskipalkka koko maassa 3458 euroa, Helsingissä 4335 euroa kuukaudessa ja Oulussa 4110
euroa. Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio
oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 3 206 euroa ja mediaaniansio 2 853 euroa. Maakunnista suurimmat
keskiansiot olivat Uudellamaalla, 3 560 euroa. Pohjois-Pohjanmaalla tienattiin keskimäärin 3 067 euroa.30

Oulu

Helsinki

Osuus koko
maan tasosta
%

Koko maa

Osuus koko
maan tasosta
%

Toimipaikkojen
lukumäärä31

270

2,7

2 170

22,3

9 730

Henkilöstömäärä (2012)

740

2,8

6 480

24,6

26 280

Liikevaihto € (2013)

38 781 000

2,4

552 428 000

34,7

1 593 855 000

Palkkasumma € (2012)

36 306 000

3,3

336 934 000

30,9

1 090 740 000

Taulukko 1. Tapahtumajärjestäjien toimipaikat, henkilöstömäärä, liikevaihto ja palkkasumma Oulussa, Helsingissä ja
koko maassa. Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu, Tilastokeskus.

Tapahtumajärjestäjien yrityskertymä on kaksinkertaistunut Oulussa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myös
Helsingissä alan yritysten määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuotta lukuun ottamatta. Koko maan tasolla
kasvu on ollut niin ikään selkeää.

30

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne. [http://tilastokeskus.fi/til/pra/2012/pra_2012_2014-04-08_tie_001_fi.html].
Viitattu 20.5.2015.
31

Toimipaikkojen määrä laskennan mukaan liikevaihdon perusteella.
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Vuosi

Oulu

Helsinki

Koko maa

2005

110

1033

5121

2006

120

1063

5421

2007

125

1053

5578

2008

140

1152

5980

2009

154

1225

6307

2010

172

1367

6951

2011

195

1686

7918

2012

213

1810

8255

2013

233

1831

8462

2014

222

1733

8024

Taulukko 2. Tapahtumajärjestäjien yrityskertymä Oulussa, Helsingissä ja koko maassa vuosina 2005–2014. Lähde:
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu, Tilastokeskus.

Kuva 7. Tapahtumajärjestäjien yrityskertymä Oulussa, Helsingissä ja koko maassa vuosina 2005–2014. 2005 = 100.
Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu, Tilastokeskus.

Tapahtumajärjestäjäsektorille on ominaista korkea työllistävyys ja tulonmuodostuksen laaja-alaisuus. Karppisen ja
Luonilan mukaan alan tulonmuodostus jakaantuu monelle eri toimialalle ja keskikooltaan pieniin yrityksiin, jolloin
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jokainen ansaittu liikevaihtomiljoona klusterissa on vähemmän altis talouden häiriöille. Tämä kohentaa aluetalouden
kimmoisuutta.32
Kuvasta 8 nähdään, että vuonna 2008 alkanut finanssikriisi on kuitenkin vaikuttanut Oulussa myös
tapahtumajärjestäjien työllisyyteen. ICT-alan rakennemuutos heijastui koko alueen talouteen ja myös tapahtumien
järjestämiseen, kun suuret tietoliikennealan yritykset eivät enää käytä tapahtumajärjestäjien palveluita samalla
tavoin kuin talouden nousukauden aikana.
Tapahtumajärjestäjien henkilöstömäärän kehityksessä näkyy kausityövoiman käytön merkitys. Heittelyitä saattaa
selittää myös aloittelevat yritykset, joissa on alkuun henkilöstöä, mutta ei liikevaihtoa. Ala on pieni, joten muutamien
kymmenien työntekijöiden vähennys tai lisäys vaikuttaa koko yritysryhmään merkittävästi.

Kuva 8. Tapahtumajärjestäjien henkilöstömäärän kehitys vuosina 2005-2014. Lähde: Tilastokeskus.

Tapahtumajärjestäjien palkkasumman kehityksessä näkyvät samat talouden muutokset, kuin henkilöstömäärän
suhteenkin. Palkkasumman trendi kääntyi kasvuun vuoden 2010 jälkeen.

32

Karppinen & Luonila 2014, 79.
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Kuva 9. Tapahtumajärjestäjien palkkasumman kehitys vuosina 2005-2014. Lähde: Tilastokeskus.

Kuten kuvasta 10 nähdään, tapahtumajärjestäjien liikevaihto on kasvanut tasaisesti, vaikka henkilöstömäärän ja
palkkasumman kehitys on ollut vaihtelevaa. Oulussa tapahtumajärjestäjien liikevaihto on ohittanut koko maan
kehityksen vuonna 2013 ja myös Helsinkiä on lähestytty, vaikka pääkaupunkiseutu edelleen onkin liikevaihdon
osalta muuta maata edellä.
Tapahtumajärjestäjien liikevaihdon suotuisan kehityksen taustalla voi olla useita eri tekijöitä. Vakaat yritykset ovat
pystyneet kasvattamaan liikevaihtoa. Alalla on ehkä dominoivia yrityksiä, joiden liikevaihdon kasvu heijastuu
kehitykseen. Kymmenen suurimman tapahtumajärjestäjän liikevaihto on kasvanut viime vuosina, mikä on
kasvattanut koko ryhmän liikevaihtoa merkittävästi. Alalla saattaa olla myös toimijoita, jonka kotipaikka on Oulussa,
mutta sen työllistävä vaikutus suuntautuu alueen ulkopuolelle.
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Kuva 10. Tapahtumajärjestäjien liikevaihdon kehitys vuosina 2005-2014. Lähde: Tilastokeskus.

2.2.2

Majoitus-, ravintola- ja matkailupalvelut

Tapahtumat luovat majoitus- ravintola- ja matkailupalveluille lisäkysyntää, mutta suurin osa kysynnästä tulee
tapahtumatoiminnan ulkopuolelta ja siitä riippumatta.33
Vuonna 2014 Oulun majoitusliikkeissä oli yhteensä 606 100 rekisteröityä yöpymistä, mikä on 1,4% enemmän kuin
edellisvuonna. Yöpyjistä reilu 355 000 eli 58,6 % oli vapaa-ajan matkailijoita. Vapaa-ajan matkailu lisääntyi
kotimaasta 3 900 yöpyjällä, mutta väheni ulkomailta 4000 vierailijalla.34

33

Kilpeläinen et al. 2012, 11.

34

Oulun matkailun tunnuslukuja joulukuu 2014.
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Kuva 11. Yöpymiset kuukausittain Oulussa. Lähde: Oulun matkailun tunnuslukuja, joulukuu 2014.

Yöpymisten määrä on huipussaan kesän lomakuukausina, jolloin myös valtaosa tapahtumista järjestetään. Myös
syys- ja hiihtolomien aikaan on nähtävissä lisäystä yöpymisissä.

Kuva 12. Kokonaisyöpymiset Oulussa ja markkinaosuus koko maan yöpymisistä. Lähde: Oulun matkailun tunnuslukuja,
joulukuu 2014.

Yöpymisten määrä on kasvanut Oulussa tasaisesti. Oulun seudun matkailustrategiassa tavoitteeksi on asetettu
vuoteen 2020 mennessä 400 000 rekisteröidyn yöpymisen kasvu, josta vapaa-ajan matkailun osuus olisi noin puolet.
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Tavoitteena on siis kaikkiaan 1 000 000 yöpymistä vuosittain. Kasvua haetaan ennen kaikkea kansainvälistymisen ja
matkailun ympärivuotisuuden avulla.35

Kuva 13.

Oulussa majoitus- ja ravitsemisalan osuus henkilöstöstä on pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Oulun seudun
elinkeinokatsauksen mukaan alan henkilöstömäärä kääntyi viime vuonna selkeään laskuun ja palkkasumman kasvu
hiipui. Alalla on kertynyt henkilöstömäärän kasvua 13 prosenttia verrattuna vuoteen 2009.

Kuva 14.

Liikevaihdon taso nousi kuitenkin hieman ja vuodesta 2009 toimialan liikevaihto on kasvanut viidenneksen, mikä
osaltaan on henkilöstömäärän vähenemisen ansiota. Valtakunnallisesti majoitus- ja ravitsemustoiminnan
liikevaihdon trendi on pysynyt lähes ennallaan.36
35

Oulun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014–2020, 3.

36

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2014, 3; 9.
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Kuva 15.

2.2.3

Muut tapahtumien palvelutuottajat

Yritysjoukolla on Oulussa yli 400 toimipaikkaa ja vajaat 2200 työntekijää. Näihin yrityksiin kuuluvat mainonta ja
markkinointi, tavaroiden vuokraustoiminta, taksiliikenne, siivouspalvelut sekä turvallisuuspalvelut. Myös näille yrityksille
tapahtumat luovat lisäkysyntää, mutta valtaosa kysynnästä tulee muualta. Esimerkiksi taksipalveluiden käyttö voi
lisääntyä tapahtuma-aikana, mutta taksiyritysten tulo ei ole tapahtumista riippuvaista.
Muut tapahtumien palvelutuottajat tuottavat palveluita ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Palvelujen
osto alihankintana on yleistä, koska tapahtumajärjestäminen on usein kausiluontoista, ja palveluiden ja tavaroiden
tarve voi olla hetkellisesti varsin suuri. Tapahtuman mainontaan liittyvät palvelut, infrastruktuuri, ympäristöpalvelut,
yleisöpalvelut sekä turvallisuuspalvelut tulevat usein varsinaisen tapahtumajärjestäjäryhmän ulkopuolisilta
toimijoilta.37

2.3

Tapahtumien vaikutus yritystoimintaan ja matkailuun

Kilpeläinen et al. toteavat, että tapahtumilta odotetaan positiivisia vaikutuksia tapahtumajärjestäjäryhmittymän
lisäksi erityisesti majoitus- ja ravitsemisaloille sekä vähittäiskauppaan. Etenkin suurtapahtumien kohdalla vaikutukset
voivat olla liiketoiminnan kannalta kuitenkin ristiriitaisia. Suurtapahtumat, kuten kansainväliset urheilutapahtumat,
voivat muuttaa paikallisten asukkaiden kulutuskäyttäytymistä ja syrjäyttää tavanomaisia turisteja. Toisaalta
tapahtumat voivat vaikuttaa kaupungin imagoon ja sitä kautta heijastua yritysten liiketoimintaan positiivisella
tavalla. Pienemmillä paikkakunnilla suurtapahtuma voi olla suorastaan yritysten elinehto.38
Tapahtumien kannalta suuri paikallinen kysyntä on edellytys merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia aikaansaavien
ulkopuolisten vieraiden ja yhteistyökumppaneiden tuomille rahavirroille. Helsingissä on paljon paikallista kysyntää
tapahtumille, mikä luo kysyntää myös tapahtumaklusterin toiminnalle. Mitä monipuolisempi paikkakunnan
tapahtumatarjonta on ja mitä suurempia tapahtumia järjestetään, sitä enemmän tapahtumat houkuttelevat kävijöitä

37

Kumpulainen et al. 2015, 17.

38

Kilpeläinen et al. 2012, 14.
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myös muualta maasta ja ulkomailta. Samat tekijät luovat myös näkyvyyttä, jonka ansiosta voidaan saada
tapahtumiin yrityssektorin yhteistyökumppaneita ja sponsorirahoitusta.39
Tapahtuman aikaansaamaan matkailutuloon vaikuttavat esimerkiksi matkailijamäärä, tapahtuman kesto,
matkailijoiden viipymä, yöpymispaikka ja rahankäyttö. Lähialueilta tulevat matkailijat ovat usein päiväkävijöitä,
mutta kauempana asuvat vieraat myös usein yöpyvät paikkakunnalla. Matkan tarkoituksella ja paikkakunnan
majoituskapasiteetilla on vaikutusta siihen, jääkö matkailija yöksi paikkakunnalle. Yleensä ulkomaalaiset ja
ulkopaikkakuntalaiset kuluttavat paikallisia tapahtumavieraita enemmän, osaksi ero johtuu maksullisesta
majoituksesta ja ravintoloissa syömisestä.40
Myös tapahtuman koko ja luonne vaikuttavat siihen, kuinka suuren osuuden matkailijat sen kävijöistä muodostavat.
Oulun juhlaviikkojen yhdeksän jäsenfestivaalia41 ovat toteuttaneet kävijäkyselyt vuosina 2013 ja 2014. Valtaosa
kaikista kyselyihin vastanneista asui alle 30 kilometrin säteellä Oulun keskustasta. Ainoastaan
metallimusiikkifestivaali Jalometallin vastaajat muodostivat poikkeuksen: Heistä noin 40 prosenttia asui yli 200
kilometrin päässä Oulusta (n=739).
Oulun juhlaviikkojen taustalla toimiva Oulun kulttuuritapahtumayhdistys on syksyllä 2014 toteuttanut kyselyn myös
Oulun seudun kulttuurimatkailusta. Kysely oli suunnattu ennen kaikkea muualla kuin Oulussa asuville. Kyselyyn
vastasi 100 henkilöä.

Kuva 16. Vastaajien pääsääntöinen syy matkustaa Oulun seudulle. Lähde: Kulttuurimatkailullinen kysely,
Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry.

Kuten kuvasta 16 nähdään, Oulun seudulle matkustaneiden vastaajien pääsääntöinen syy matkaan oli sukulaisten tai
ystävien luona vierailu (47,7 prosenttia vastaajista), järjestettyyn tapahtumaan osallistuminen (30,4 prosenttia) tai
työ (21,7 prosenttia). Kyselyn valossa tapahtumat ovat siis merkittävä syy matkustaa Oulun seudulle.

39

Kilpeläinen et al. 2012, 16.

40

Kilpeläinen et al. 2012, 17‒18. Mikkonen et al. 2008, 62‒65.

41

Oulun juhlaviikkojen jäsenfestivaalit ovat Elojazz, Oulunsalo Soi, Jalometalli, Oulun muusajuhlat, Oulun Taiteiden Yö, Koiteli
Elää, Oulun Musiikkivideofestivaalit, Ilmakitaransoiton MM-kisat ja Time Tunnel.
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Kuva 17. Vastaajien vierailut Oulun seudun kulttuuritapahtumissa ja -kohteissa. Lähde: Kulttuurimatkailullinen kysely,
Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry.

Oulun seudun kulttuuritapahtumissa tai -kohteissa oli matkansa aikana vieraillut 87 prosenttia vastaajista. Vastaajia
pyydettiin myös mainitsemaan, missä tapahtumissa tai kohteissa he ovat vierailleet. Eniten mainintoja saivat Oulun
kaupungin kulttuurilaitokset (n=35), Oulun juhlaviikot ja sen jäsenfestivaalit (n=32), Qstock (n=17) sekä keikat ja
konsertit (n=17).

Kuva 18. Oulun seudun kiinnostavuus kulttuurimatkailukohteena vastaajien mielestä. Lähde: Kulttuurimatkailullinen
kysely, Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry.

Valtaosa vastaajista koki Oulun kiinnostavaksi kulttuurimatkailukohteeksi. Mikäli Oulu ei ollut vastaajan mielestä
kiinnostava kohde, syyksi mainittiin muun muassa tapahtumien ja kulttuurikohteiden vähäinen määrä, niiden
samankaltaisuus sekä kalleus. Kehittämiskohteiksi nimettiin tapahtumatoiminnan ympärivuotisuuteen ja
uudenlaiseen kaupunkikulttuuriin panostaminen.

Tapahtumien Oulu

3

28(60)

Oulun kaupungin tapahtumatoiminta

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden vision mukaisesti jokainen oululainen kokee olevansa yhteisönsä tärkeä jäsen,
joka voi toteuttaa itseään ja kehittyä helposti saavutettavien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä monipuolisten
tapahtumien myötä. Sivistys- ja kulttuuripalvelut mahdollistavat elinikäisiä oppimis- ja kokemuspolkuja. Oulu on
kansainvälisesti tunnettu, ympärivuotinen tapahtumakaupunki.

3.1

Oulun kaupungin tapahtumaorganisaatio

Tapahtumat ovat osa elävää kaupunkikulttuuria ja elävän ja monimuotoisen tapahtumakaupungin luomiseen tarvitaan
laajasti asiantuntemusta koko kaupungin organisaatiosta. Tapahtumien hankinnassa ja järjestämisessä keskeisessä roolissa
ovat osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämisyksikköä toimiva tapahtumat,
kumppanuudet ja kaupunkikulttuuri -tiimi ja BusinessOulun alaisuudessa toimiva Oulu Convention Bureau
(OCB), joka on Oulun kaupungin virallinen kokous- ja kongressitoimisto.
Tapahtumat, kumppanuudet ja kaupunkikulttuuri -tiimin tavoitteena on Oulun vetovoiman kehittäminen
suurtapahtumien ja yhteisöllisen kaupunkikulttuurin avulla. Toiminnassa pyritään saamaan kasvua nykyisille ja
uusille tapahtumille ja sitä kautta lisäämään taloudellista vaikuttavuutta. Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin
rakentaminen puolestaan sisältää erilaisten kaikille avoimien, ilmaisten yleisötapahtumien mahdollistamisen.
Tapahtumapäällikkö aloitti työnsä vuonna 2011, jonka jälkeen tiimiin on yhdistetty tapahtumatoimintoja kaupungin
eri yksiköistä. Tällä hetkellä tiimissä työskentelee neljä täysipäiväistä työntekijää, joilla on asiantuntemusta
urheilutapahtumista kotiseututapahtumiin.
Tapahtumatiimin tehtäviä ovat vaikuttavuudeltaan suurien kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien hankinta
(muun muassa urheilutapahtumat, konsertit, messut, nuorten tapahtumat), verkostojen rakentaminen
(tapahtumajärjestäjät, valtakunnalliset toimijat ja kansainvälinen yhteistyö) sekä yhteisöjen aktivoijana ja
kumppanina toimiminen. Tiimi tarjoaa myös tapahtumaneuvontaa ja ylläpitää tapahtumajärjestäjän opasta verkossa
(http://www.ouka.fi/tapahtumaopas).
Tapahtumatiimi vastaa lisäksi Oulun kaupungin omien tapahtumien sekä valtakunnallisten juhlavuosien ja muiden
kansallisten juhlien paikallisesta tuotannosta. Vuosittaisia tapahtumia ovat Oulun Päivät, veteraani- ja
itsenäisyyspäivän juhlat ja vuodesta 2013 järjestetty Valoa Oulu! -valofestivaali.42
Oulu Convention Bureau tarjoaa veloituksetonta apua kokouksen tai kongressin saamiseksi Ouluun. Toimisto auttaa
etenkin alkuvaiheen suunnittelussa, kuten tilojen ja majoituksen kartoituksessa sekä paikallisten verkostojen
hyödyntämisessä. OCB toimii aktiivisesti yhteistyössä eri toimijoiden, kuten korkeakoulujen, kanssa. Yhteistyön
tavoitteena on tehdä Oulusta huomionarvoinen ja tunnettu kongressikaupunki. Tiedekongressit lisäävät
tutkimusalojen ja -yksiköiden tunnettuutta ja samalla ne vaikuttavat koko kaupungin tunnettuuteen ja imagoon
sekä elinkeinotoimintaan. OCB on osa kansainvälistä kongressialan järjestöä The International Congress and
Convention Associationia (ICCA), joka tarjoaa jäsenilleen koulutusta, verkostoitumista sekä järjestää myynti- ja
markkinointitapahtumia.
Tapahtumat, kumppanuudet ja kaupunkikulttuuri -tiimillä ja Oulu Convention Bureaulla on asiantuntemusta
tapahtumien, kokousten ja kongressien hakemisesta ja tuottamisesta. Tapahtumaosaamisen tueksi tarvitaan
matkailuun ja markkinointiin liittyvää osaamista. Matkailun kehittämisessä ja matkailumarkkinoinnissa keskeisiä

42

Forsblom 2014, 20. Heli Metsäpelto: Tapahtumien merkitys ja kaupunkikulttuuri. Powerpoint-esitys 28.10.2014.
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toimijoita ovat BusinessOulu ja Oulun Matkailu Oy. Tapahtumat toimivat hyvin matkailumarkkinoinnin kärkenä
erityisesti kun puhutaan lähialueen markkinoinnista. Jokainen iso kaupunki viestii ja markkinoi itsestään sekä
kaupunkilaisille että kaupunkiin tuleville. Kaupunkimarkkinointiin liitetty viesti tapahtumakaupungista luo
kaupungista elinvoimaisen ja eläväisen mielikuvan. Kaupunkimarkkinointia toteuttaa Oulun kaupungin
konsernipalvelujen hallinnon palvelualueella toimiva konserniviestintä ja kaupunkimarkkinointi -yksikkö.

3.2

Kaupungin myöntämät avustukset tapahtumille

Oulun kaupungin pyrkimyksenä on olla tapahtumien tuottajan sijaan niiden mahdollistaja. Avustustoiminta on
tärkeä yleisen kulttuuritoiminnan osa-alue. Vaikka valtaosa avustuksista on suhteellisen pieniä, niiden kautta
voidaan luoda moninkertaisesti toimintaa annettuun avustussummaan nähden. Monilla muilla kulttuuritoiminnan
osa-alueilla painopiste on ammattimaisessa toiminnassa, mutta yleisen kulttuuritoiminnan tehtävänä on luoda
edellytyksiä myös taiteen ja kulttuurin harrastamiselle.43
Kaupunki tukee tapahtumia sekä suorasti että epäsuorasti. Vuonna 2014 lähes 100 tapahtumaa sai avustusta
kaupungilta.
Suoria tukemistapoja ovat
‐
‐
‐

tapahtuma-avustukset
toiminta-avustukset kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaan, jonka osana ne järjestävät tapahtumia
rahoitus kaupungin toimijoiden järjestämille tai muiden yhteisöjen kanssa yhteistyössä toteuttamille
tapahtumille

Epäsuorasti kaupunki tukee tapahtumatoimintaa
‐
‐

ylläpitämällä ja tarjoamalla tiloja ja varusteita tapahtumien käyttöön
tarjoamalla edellytyksiä tapahtumatoiminnalle (mm. tapahtumapaikat, kuten torit, puistot ja muut yleiset
alueet; joukkoliikenne; kunnallistekniikka; luvat; yhteistyöverkostot; muut tukipalvelut)

Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden budjetti vuonna 2014 oli 24 109 345 €. Tästä summasta kulttuuriapurahoihin
käytettiin 400 610 €. Lisäksi sivistys- ja kulttuuripalvelut on solminut kumppanuussopimukset 11 eri kulttuurialan
organisaation kanssa täydentämään kaupungin kulttuuripalveluja. Kumppanuussopimusten puitteissa myönnettiin
614 000 €. Koko budjetista suunnattiin vapaille toimijoille vuonna 2014 yhteensä 1 014 610 euroa eli noin 4,2
prosenttia.
Tässä selvityksessä tarkastellaan ainoastaan tapahtumille myönnettyjä avustuksia. Eri avustusmuodoista on poimittu
tapahtumille myönnetyt avustukset. Vuonna 2014 Oulun kaupunki myönsi avustuksia tapahtumien järjestämiseen
vähintään 410 000-420 000 euroa. Tähän sisältyy Kaupunginhallituksen kaupunkistrategiaa edistävästä
määrärahasta myöntämä 165 000 euron avustus Valoa Oulu! -valofestivaalille.

43

Ruusuvirta & Saukkonen 2014, 94.
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Avustusmuoto

Festivaalin tai tapahtuman

Tapahtuma
-avustukset

Järjestöjen
vuosiavustukset
kulttuuritoimintaan

Kulttuuriapurahat ja avustukset
(Sivistys- ja kulttuurilautakunta)

Tarkoitus

Kenelle
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Summa 2014 /
tapahtumat
50 500 €/ 50 500 €

järjestämiseen.

Yksityishenkilö,
ryhmä tai voittoa
tavoittelematon yhteisö

Yhdistysten, yhteisöjen ja

220 500 € /

järjestöjen kulttuuritoimintaan,

141 500 €

taideteoksen tuottamiseen tai
museo- ja tiedekeskusyhteistyöhön.

Projektiavustukset
(Kulttuurijohtaja)

38 827 €/ 11 450€

Yksityishenkilö, ryhmä tai
voittoa tavoittelematon
yhteisö
Alueellisille vakiintuneille

Kortteliavustukset

Yksityishenkilö, ryhmä tai
voittoa tavoittelematon
yhteisö

16 000 € / 16 000 €

paikallistapahtumille, ml.
pitäjäpäivät, sekä alueellista
kulttuuritoimintaa tukevaan
toimintaan.

Kuntalais
vaikuttamisen ja
yhteisötoiminnan
apurahat
(Lähidemokratiatoimikunta)

Alueellinen
toimintaraha

suuralueen toimintaan
osallistuvat voittoa
tavoittelemattomat
yhdistykset ja yhteisöt
(esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät)

116 788 € / 400 €
Oulun kaupungin suuralueilla
tapahtuvaan kuntalaistoiminnan
tukemiseen.

Oulun kaupungin alueella

6800 € / 6800 €

järjestettävien paikallisten ja

Liikuntapalveluiden
avustukset
(Sivistys- ja
kulttuurilautakunta)

Terveysliikunnan
tapahtuma-avustus

liikuntajärjestöt ja muut
kolmannen sektorin
toimijat

alueellisten maksuttomien ja
kaikille avoimien liikuntatapahtumien järjestämiskustannuksiin (max 400 €/
tapahtuma).
9200 € / Koko

Muut osuudet
avustukset

Nuorisopalveluiden
avustukset (Sivistys- ja
kulttuuri-lautakunta)

Sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen avustukset
(Hyvinvointitoimikunta)

Nuorten NERO

Kerta-avustukset

summa ei tiedossa
Ryhmä, jonka jäsenistä
vähintään 2/3 on alle 25vuotiaita
Oulussa toimivat
järjestöt, joiden toiminta
edistää asukkaiden
omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee
syrjäytymistä

päihteettömään, nuorille

23 841 € /

suunnattuun ja nuorten

7 450 €

toteuttamaan toimintaan.
Mm. järjestöjen seminaareihin,

6232 € (?) / 7685 €

juhla- ja eritystapahtumiin,
projekteihin ja yksittäisten
tapahtumien
vuokrakustannuksiin.

Taulukko 5. Tapahtumille myönnetyt avustukset vuonna 2014 ja niiden osuus kunkin avustusmuodon
kokonaissummasta.
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Muita keskeisiä tapahtumille avustuksia myöntäviä tahoja ovat Oulun valistustalorahasto ja Suomen
kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto.
Oulun valistustalorahasto on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoima rahasto, joka tukee
apurahoillaan Oulun kulttuurielämää. Apurahoista päättää sivistys- ja kulttuurijohtaja ja ne on tarkoitettu ensisijassa
taiteelliseen työskentelyyn, taideteoksiin ja taiteellisiin produktioihin. Avustuksia voivat hakea taiteen ja kulttuurin
eri aloilla toimivat henkilöt ja yhteisöt. Vuonna 2014 rahasto jakoi avustuksia yhteensä 100 000 €, josta tapahtumille
48 000 €.
Pohjois-Pohjanmaan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Rahaston vaalii ja kehittää
maakunnan henkistä ja taloudellista kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin
kulttuuritoimintaa toimialueensa 29 kunnan alueella. Vuonna 2014 rahasto jakoi apurahoja yhteensä 456 000 €,
josta 79 500 € myönnettiin tapahtumille.

3.3

Kaupungin kulttuurilaitosten tapahtumatoiminta

Oulun kaupungin kulttuurilaitoksia ovat kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Kulttuuritalo Valve, Oulun Sinfonia ja
Museo- ja tiedekeskus Luuppi. Aikaisemmin kunnallisena toiminut Oulun kaupunginteatteri muuttui Oulun
kaupungin omistamaksi osakeyhtiöksi 1.1.2012 alkaen.
Ruusuvirta et al. (2013) mukaan kulttuuritapahtumalla tarkoitetaan sellaista yleisötapahtumaa tai -tilaisuutta, joiden
sisältö perustuu pääosin taiteeseen tai kulttuuriin, kuten festivaalit, kaupunkitapahtumat ja kulttuurijuhlat.
Kulttuuritapahtumaksi ei lueta taide- ja kulttuurilaitosten, kirjastojen, kulttuuritalojen ja kulttuurikeskusten sekä
taideoppilaitosten normaaliin kausiohjelmaan sisältyviä esityksiä, näyttelyjä, konsertteja tai kurssi- ja
opetustoimintaa.44
Vaikka kulttuurilaitosten päivittäistä toimintaa ei lasketa kulttuuritapahtumien piiriin, laitokset järjestävät vuosittain
tapahtumia ja muita tilaisuuksia, jotka täyttävät kulttuuritapahtuman määritelmän. Kulttuurilaitokset ovat myös
merkittäviä tapahtumien mahdollistajia ja yhteistyökumppaneita.

3.3.1

Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto

Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto järjesti vuonna 2014 yhteensä 706 tapahtumaa ja 208 näyttelyä.
Tapahtumatoimintaan sisältyy lasten tilaisuuksia, kuten satutunteja ja musiikki- ja teatteriesityksiä, sekä nuorten
tilaisuuksia, lukupiirejä, kirjallisuus- ja keskustelutilaisuuksia ja musiikkia. Tapahtumat olivat kaikille avoimia.
Pääkirjaston ja alueen 22 muun kirjaston tapahtumissa vieraili kaikkiaan 19 242 kävijää.
Erillistä tapahtumatuottajaa kirjastolla ei ole, vaan tapahtumien toteutuksesta vastaa tapahtumatiimi, joka tuottaa
tapahtumia muun työnsä ohessa. Tapahtumia järjestetään erilaisten teemojen ja juhlapäivien yhteydessä sekä
yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten paikallisten kirjallisuuden harrastajien ja kirjoittajayhdistyksien kanssa.
Kirjasto tarjoaa toimijoille tilat ja tiedotusapua. Tapahtumat tukevat kirjaston perustehtävää kulttuurin, tiedon ja
sivistyksen keskuksena.
Tapahtumatoimintaan käytetään noin 10 000–15 000 euroa vuosittain, joka on murto-osa kaikista menoista.

44

Ruusuvirta et al. 2013, 17.
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Tapahtumia

706

Näyttelyitä

208

Henkilötyövuodet yhteensä

160
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Taulukko 6. Oulun kaupunginkirjaston–maakuntakirjaston toiminta vuonna 2014

3.3.2

Oulu Sinfonia

Oulu Sinfonia on Pohjois-Suomen ainoa ja EU-alueen pohjoisin sinfoniaorkesteri. Sinfoniakonserttien lisäksi
orkesterilla oli lähes 50 muuta esiintymistä.
Musiikkikeskuksessa järjestetään noin 200 tapahtumaa vuosittain. Toiminnan tavoitteena on musiikillinen
monimuotoisuus, lapsille ja koululaisille suunnatun musiikkikasvatuksen tarjoaminen sekä orkesterin taiteellisen
tason ylläpitäminen, tunnettuus ja yleisöpohjan laajentaminen.
Sinfoniakonsertit

23

Muut konsertit ja esiintymiset

58

- Lasten- ja nuorten konsertit

6

- Ilmaiskonsertit

3

- Viihdekonsertit

2

- Tilauskonsertit

31

- Kamarikonsertit

4

- Esiintyminen ulkomailla

1

- Ooppera

11

Lasten ja nuorten yleisökasvatus

28

Jalkautuminen

21

Kuulijat yhteensä

36 395

Taulukko 7. Oulun sinfonian toiminta vuonna 2014
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Ulkopuoliset; Juhlat, kokoukset, kongressit, luennot, näyttelyt

26

Kaikki konsertit ja esitykset ml. Oulu sinfonia

86

Aulan ja kahvion tilaisuudet

53

Kävijät yhteensä

63 006
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Taulukko 8. Musiikkitalon toiminta vuonna 2014

Vakinaisia työntekijöitä

66

Määräaikaisia

120

Taulukko 3. Henkilöstö

3.3.3

Kulttuuritalo Valve

Kulttuuritalo Valve tarjoaa ja kehittää toimintaedellytyksiä taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä tarjoaa toimitiloja
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjille. Valveella on merkittävä rooli lasten ja nuorten taidekasvatuksen kehittäjänä
ja monipuolistajana. Vuoden 2014 alussa alueelliset kulttuuripalvelut siirtyivät osaksi Valveen toimintaa. Alueellisten
kulttuuripalvelujen tavoitteena on tuoda erilaiset kulttuuripalvelut ja -tapahtumat jokaisen oululaisen ulottuville.
Merkittävä lastenkulttuurin tapahtuma on Valveen Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot, jossa vierailee
toukokuun aikana lähes 10 00 kävijää. Valve paitsi toteuttaa omia tuotantoja, tekee myös yhteistyötä lukuisten
taiteilijoiden, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Vuonna 2014 Valveella järjestettiin muun muassa festivaaleja,
teatteriesityksiä, konsertteja ja näyttelyitä.
Valveen tiloissa järjestettiin
Festivaaleja

9

Teatteriesityksiä

115

Tanssiteatteriesityksiä

77

Konsertteja

44

Valveen alueellisia kulttuurituotantoja

158

Näyttelyitä

42

Kokonaiskävijämäärä

360 111

Lastenkulttuurin käyntikerrat

30 159

Vakituisessa työsuhteessa

15

Yhteensä työntekijöitä

89

Taulukko 4. Kulttuuritalo Valveen toiminta vuonna 2014
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Kaupunginteatteri

Oulun kaupunginteatteri on Pohjois-Suomen suurin ammattiteatteri. Teatteri muuttui Oulun kaupungin
omistamaksi osakeyhtiöksi 1.1.2012 alkaen.
Vuosittain Oulun kaupunginteatterissa on noin 8 ensi-iltaa 350-400 esitystä joissa käy noin 80 000 katsojaa.
Teatterissa tuotetaan myös oopperaa ja muuta musiikkiteatteria sekä teatteria lapsille. Vuosittain järjestetään myös
Kansainvälinen Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali, jossa vierailee noin 10 000 kävijää.
Katsojat (omat esitykset ja vierailut)

81 484

Kaikki kävijät yhteensä (sis. esitykset, tutustumiset & tilavuokrat)

100 495

Näytöksiä yhteensä

393

Vakituisia työntekijöitä

100

Työntekijät yhteensä

205

Taulukko 5. Oulun kaupunginteatterin toiminta vuonna 2014

3.3.5

Museo- ja tiedekeskus Luuppi

Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi on vuoden 2013 yhdistyneiden Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun
taidemuseon ja Tiedekeskus Tietomaan muodostama yhdeksän käyntikohteen kokonaisuus. Luuppiin kuuluvat
myös Yli-Iissä sijaitseva Kierikkikeskus, Turkansaaren ulkomuseo, Merimiehenkotimuseo Pikisaaressa, Pateniemen
sahan museo, Oulunsalon kotiseutumuseo ja Kellossa sijaitseva Oravan koulumuseo.
Luuppi tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia näyttelyitä ja tapahtumia yleisölle. Näyttelytuotannoissa painotetaan
elämyksellisyyttä, toiminnallisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Myös työpajat, luennot ja asiantuntijatapaamiset ovat
tärkeä osa toimintaa. Useimmat Luupin tapahtumat ovat osa meneillään olevia näyttelykokonaisuuksia.
Tapahtumatuotannon ajatellaan olevan yksi Luupin ydintoiminnoista, mutta varsinaista ohjeistusta tai tuottajaa
tapahtumiin ei ole.
Toukokuussa 2014 taidemuseon tiloissa avattu Age of The Dinosaur -näyttely oli ensimmäinen koko Luupin
yhteinen näyttely.
2013

2014

Näyttelyiden määrä

27

24*

Kävijät yhteensä

152 648

187 086*

* 1.5.-31.8.2014 Age of the Dinosaur –näyttely
Taulukko 6. Oulun Luupin toiminta vuonna 2014
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Muu tapahtumatoiminta

4.1

Vapaiden toimijoiden tapahtumatoiminta
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Yritysten ja julkisen sektorin lisäksi yhdistykset ovat keskeisiä tapahtumajärjestäjiä. Valtaosa toimijoista järjestää
tapahtumia osana muuta toimintaansa, mutta Oulussa on myös useita tapahtumien järjestämiseen erikoistuneita
yhdistyksiä.
Vapaiden toimijoiden tapahtumatoiminnan tarkastelun helpottamiseksi toteutettiin lyhyt kysely tapahtumia
järjestäville toimijoille. Kysely lähetettiin yhteensä 41 toimijalle ja vastauksia saatiin 13 toimijalta. Lisäksi tässä
kappaleessa hyödynnetään Kulttuuritalo Valveen tiloissa toimiville kulttuuritoimijoille keväällä 2015 toteutetun
kyselyn vastauksia. Kaikkiaan kahdeksan Valveen toimijaa vastasi kyselyyn.
Tässä kappaleessa hyödynnettyjen kyselyiden otokset ovat pieniä, eikä niiden pohjalta voi tehdä kovin pitkälle
meneviä johtopäätöksiä.

4.1.1

Tapahtumien määrä

Kaikki vastaajat olivat järjestäneet vuoden 2014 aikana useamman kuin yhden tapahtuman. Vastaajat (N=21) olivat
järjestäneet vuoden 2014 aikana yhteensä
‐
‐
‐
‐
‐

18 festivaalia
55 näyttelyä
412 näytöstä, esitystä tai konserttia (lisäksi yksi toimija ilmoitti järjestäneensä näitä viikoittain, eli noin 50)
4 urheilutapahtumaa
107 muuta tilaisuutta

Tapahtumien kävijämäärät vaihtelivat viidestä kävijästä useisiin tuhansiin. Vain osa tapahtumajärjestäjistä ilmoitti
kävijämäärän, joten tarkkaa lukua on vaikea arvioida.

4.1.2

Tapahtumien työllistävä vaikutus

Tapahtumajärjestäjien kyselyyn vastanneista kaksi vastaajaa ilmoitti tapahtumatoiminnan työllistävän täyspäiväisiä
työntekijöitä. Kahdeksan toimijaa työllisti työntekijöitä osa-aikaisesti. Yhteensä kyselyyn vastanneiden toimijoiden
tapahtumatoiminta työllisti 5 päätoimista ja 31 osa-aikaista työntekijää. Toimijat arvelivat tapahtumatoiminnan
työllistäneen vuonna 2014 yhteensä 13–17 henkilötyövuotta. Myös vapaaehtoisilla on tärkeä rooli tapahtumien
järjestämisessä. Yhdeksän vastaajaa oli käyttänyt vapaaehtoistyövoimaa tapahtuman järjestämisessä.
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Vastaajien määrä

1900n1900ral
1900n1900ral
1900n1900ral
1900n1900ral
1900n1900ral
1900n1900ral
Ei yhtään

1-5

6 - 20

21 - 50 51 - 100

Vapaaehtoisten määrä tapahtumissa

Kuva 19. Vapaaehtoisten määrä tapahtumissa. Lähde: Tapahtumajärjestäjien kysely

Valveen toimijat (n=8) työllistävät kyselyn perusteella vuosittain päätoimisesti keskimäärin 1,7 henkilöä ja osaaikaisesti 6,25 henkilöä. Yhteensä vastaajat työllistivät 13,5 henkilöä päätoimisesti ja 50 henkilöä osa-aikaisesti.
Yhteensä näihin kahteen kyselyyn vastanneet työllistivät noin 18 henkilöä päätoimisesti ja 80 henkilöä osa-aikaisesti.

4.1.3

Toiminnan rahoitus

Valveen toimijoilta (n=8) kysyttiin toiminnan menoja ja tuloja vuonna 2014. Keskimäärin toiminnan tulot olivat
114 615 euroa ja menot 123 089 euroa.
Julkisen rahoituksen osuus on merkittävässä roolissa vapaan sektorin toiminnan mahdollistajana. Oulun kaupungin
myöntämä rahoitus muodosti noin kolmanneksen ja muu julkinen rahoitus lähes puolet toimijoiden tuloista. Oma
rahoitus muodosti noin kolmanneksen.
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Rahoituksen jakautuminen
vuonna 2014
Vastauksien keskiarvo
28 % 28 %

Oulun kaupunki 31 489
€

44 %

Kuva 20. Valveen toimijoiden saama rahoitus 2014. Lähde: Valveen toimijoille toteutettu kysely.

Toimijoiden menoista suurimman osuuden muodostivat henkilökuntamenot, jotka olivat puolet kaikista menoista.
Tilavuokriin meni noin kymmenys ja markkinointiin neljä prosenttia menoista. Muut kulut muodostivat noin reilun
kolmanneksen menoista.

Toiminnan menot vuonna
2014
Vastauksien keskiarvo
Henkilökuntamenot 61
453 €
37 % 50 %

4%

9%

Tilavuokrat 11 509 €
Markkinointikulut 4
335 €

Kuva 21. Valveen toimijoiden toiminnan kulujen jakautuminen. Lähde: Valveen toimijoille toteutettu kysely.

4.1.4

Businesstapahtumat: Messut ja kokoukset

Yritys- ja toimipaikkarekisterin perusteella Oulussa toimii kahdeksan messujen ja kongressien järjestäjäyritystä ja
yksi yhdistyspohjalta messuja järjestävä toimija. Yritysten liikevaihto on yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa ja ne
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työllistävät parikymmentä henkeä. Lisäksi on Business Oulun osana toimiva Oulu Convention Bureau, joka tarjoaa
maksutonta konsultointia ja apua kongressien hankintaan ja järjestämiseen.
Vuonna 2014 Oulussa järjestettiin yhteensä 16 messut.45 Ouluhalli oli merkittävin messujen järjestämispaikka sekä
tapahtumien määrän että koon suhteen.
Oulussa järjestettiin 22 kansainvälistä kongressia vuonna 2014. Suomessa järjestettiin 708 kongressia, joihin
osallistui 79 000 henkeä. Kongressiosallistujat tuottivat Suomelle matkailutuloja noin 130 miljoonaa euroa. Vastaava
luku vuonna 2010 oli 72 miljoonaa euroa.46
Oulu

Koko Suomi

Oulun osuus

Vuosi

Kpl

Osallist

Kpl

Osallist

% kävijöistä

2004

15

3 650

316

54 160

6,7

2005

12

1 420

265

40 930

3,5

2006

8

1 860

324

61 540

3,0

2007

9

1 460

438

60 790

2,4

2008

23

2 130

486

60 710

3,5

2009

10

930

391

61 256

1,5

2010

17

1 728

416

61 371

2,8

2011

17

1 717

417

59 390

2,9

2012

24

2 278

595

73 709

3,1

2013

30

3 193

662

71 697

4,5

2014

22

2 708

708

78 834

3,4

Taulukko 7. Kansainväliset kongressit Oulussa ja koko maassa vuosina 2004–2014

Valtakunnallisten kongressien kokonaismäärä ei ole tiedossa. Oulu Convention Bureau julkaisee kalenterissaan
kaikki tiedossaan olevat, julkaisuluvalliset merkittävät valtakunnalliset ja kansainväliset konferenssit. Kalenterin
tietojen mukaan Oulussa järjestettiin ainakin 62 kongressia, joihin osallistui lähes 18 000 vierasta. Korkeakoulut ovat
merkittävässä roolissa kongressien järjestäjinä.

4.2

Urheilu- ja liikuntatapahtumat

Oulussa ei ole tällä hetkellä toistuvia kansainvälisiä urheilutapahtumia. Kansallisen tason kilpailuja Oulussa
järjestetään vuosittain useita.

45
46

Oulun kaupungin ja Kalevan tapahtumakalenterit.

Visit Finlandin tiedote: Suomen kongressimatkailun kasvu jatkui, vaikka muu matkailu taantui
[http://www.visitfinland.fi/news/suomen-kongressimatkailun-kasvu-jatkui-vaikka-muu-matkailu-taantui/]. Viitattu 25.5.2015.
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Laji

Järjestäjä

Ajankohta

Voimannoston SM

Classic gym

5.4.

Vammaissulkapallon SM

Tervasulka

10.–11.5.

Painin SM

Oulun Pyrintö

24.5.

SM Ampumajuoksut

Oulun hiihtoseura

8.–10.8.

Frisbeegolfin SM

Oulun Frisbeeseura ry

4.–7.9.

Kahvakuulan LC SM 2014

Oulun Karateseura ry

3.–4.10.

Vikellyksen SM

Oulun ratsastajat ry

4.–5.10.

Köysikiipeilyn SM

Oulun kiipeilykeskus

25.10.
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Taulukko 8. Vuonna 2014 Oulussa järjestetyt SM-tason kilpailut

Yritykset ovat keskeisessä roolissa urheilutapahtumien järjestämisessä. Tapahtumajärjestäjäklusteriin sisältyy noin
sata liikunta-alan yritystä. Yksi merkittävimmistä ja näkyvimmistä urheilutapahtumien järjestäjistä on Oulun Kärpät
Oy, joka on liikevaihdoltaan Oulun suurimpia tapahtumajärjestäjiä.
Urheilutapahtuma

Järjestäjä

Kävijämäärä 2014

Kärppien SM-liigaottelut

Oulun Kärpät Oy

5660 (yhteensä otteluita 27 ja kävijöitä
152 818 runkosarjassa 2014–2015)

Nallikari Beach Soccer

JS Hercules

3000 (josta osallistujia 500)

Terwamaraton ja -hölkkä

Oulun NMKY ry

2700

Likkojen lenkki

Tapahtumatuotanto Voltti*

2700

Oulu ExtremeRun

ExtremeRun Oy*

1200

Tervahiihto
AC Oulun ottelut

1000
AC Oulu Oy

909 (yhteensä otteluita 14,
kokonaiskävijämäärä 12 724 kaudella
2014)

*Tapahtumajärjestäjä Oulun ulkopuolelta
Taulukko 9. Suurimmat vuosittaiset urheilutapahtumat Oulussa

Lisäksi Oulussa toimii noin 200 urheiluseuraa, jotka järjestävät erisuuruisia urheilukilpailuja ja -tapahtumia.
Kaupunki tekee yhteistyötä seurojen kanssa esimerkiksi vuorojenjako-, avustus- ja palkitsemisasioissa sekä erilaisten
tapahtumien järjestelyissä.
Isoja urheilutapahtumia järjestetään Ouluhallissa, Oulun Energia-Areenalla sekä Raksilan urheilukeskuksessa. Viime
vuosina Kastellin monitoimitalon valmistuminen ja Raatin stadionin perusparannushanke ovat parantaneet
sisäpalloilun, jalkapallon ja yleisurheilun olosuhteita. Raatin stadion ja Ouluhalli mahdollistavat myös erilaisten
tapahtumien järjestämisen.
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Urheilutapahtumien vaikuttavuutta on tutkittu Oulussa vähän. Sport Business School Finlandin toteuttaman
selvityksen mukaan Oulussa tammikuussa 2014 järjestetty muodostelmaluistelun SM-valintakilpailu toi alueelle noin
250 000 euroa. Tapahtumaan osallistui lähes 1700 urheilijaa, noin 800 toimitsijaa ja lähes 3000 yleisön edustajaa.
Tapahtuman kustannukset olivat noin 3 500 euroa ja tuotot yli 15 000 euroa. Tapahtumassa oli 520 työntekijää,
joista puolet oli vapaaehtoisia. Palveluita ostettiin yhteensä kuudelta yritykseltä.
Tapahtumavieras käytti Oulun alueella keskimäärin reilu 120 euroa. Selvitystä varten haastateltiin 103 vierailijaa,
joista noin puolet oli ulkopaikkakuntalaisia.47

47

SBS Finland.
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Tapahtumien alueelliset vaikutukset (Jussi-Petteri Äijälä)

Tapahtumilla voi olla suuria vaikutuksia aluetalouteen. Tapahtumat houkuttelevat tapahtumapaikkakunnalle
kävijöitä muilta paikkakunnilta ja ulkomailta, mikä tuo lisää rahaa alueen talouteen. Tapahtumapaikkakunnalle
suuntaava matkailu on vientiä alueelta. Suurien aluetaloudellisten vaikutusten vuoksi tapahtumia tuetaan usein
julkisin varoin. Kainulaisen48 mukaan suurimmat kokonaistaloudelliset vaikutukset tapahtumapaikkakunnan
elinkeinoelämälle ovat suuren budjetin omaavilla, kansainvälisillä ja vanhoilla tapahtumilla. Tapahtumien
taloudellisiin vaikutuksiin on kiinnitetty paljon huomiota, sillä tapahtumat houkuttelevat paikkakunnalle
matkailijoita, jotka tuovat uutta rahaa, joka lähtee kiertämään aluetaloudessa kasvattaen paikkakunnan taloutta.
Tämä on yleisesti käytetty perustelu tapahtumien julkisen tuen puolesta.
Kuten luvussa 1 mainittiin, tapahtumien alueelliset vaikutukset voidaan jakaa kolmeen luokkaan
primäärivaikutuksiin, sekundäärivaikutuksiin ja tertiäärivaikutuksiin. Primääriset ja sekundääriset vaikutukset ovat
mitattavissa mutta tertiääriset vaikutukset ovat alueen imagon rakentumiseen sekä luovan ja innovatiivisen
toimintaympäristön kehittymiseen liittyviä vaikutuksia ja niiden mittaaminen on hankalaa.49
Tapahtumien taloudelliset vaikutukset koostuvat tapahtuman vuoksi tehdyistä investoinneista, tapahtuman
järjestämisestä koituvista tuloista (pääsylipputulot) sekä tapahtuman yhteydessä tapahtuvasta muusta kulutuksesta,
kuten käytetyistä ravintola- ja majoituspalveluista. Investoinneilla ja kulutuksella on sitä suuremmat vaikutukset
aluetalouteen, mitä suurempi osa tulee alueen ulkopuolelta. Tähän liittyen tapahtumien aluetaloudellisia vaikutuksia
on usein kuitenkin liioiteltu. Vaikutuksiin on laskettu mukaan paikallisten tapahtumavieraiden kulutus, mikä ei
todellisuudessa ole uutta rahaa alueella, ja mikä tulisi todennäköisesti kulutettua alueella ilman tapahtumaakin.
Myös osallistujien määrän ja kulutuksen yliarviointi sekä väärien tutkimusvälineiden käyttö voi liioitella tuloksia. 50
Tässä luvussa keskitytään selvittämään primäärivaikutukset, sekä näiden suorien vaikutusten kerrannaisvaikutukset.
Primäärivaikutuksina käsitetään tapahtumaklusterin liikevaihto, joka ilman tapahtumia jäisi muodostumatta.
Aineiston puutteellisuuden vuoksi, sekundäärisiä vaikutuksia havainnollistetaan esimerkin avulla.
Tapahtumien alueellisia vaikutuksia arvioidaan usein panostuotosmallilla, pohjoismaisella mallilla tai yleisen
tasapainon mallilla (GE, general equilibrium). Yleensä kattavimpana ja tarkimpana pidetään GE -malleja, mutta
niiden käyttö on hankalaa ja kallista.51 Edellä mainittujen mallien lisäksi on myös matkailualan opetus- ja
tutkimuslaitoksen kehittämä FEET -malli (Finnish event evaluation tool).52
Pohjoismaisesta menetelmästä on olemassa kaksi eri variaatiota, joita voidaan käyttää myös yhtäaikaisesti.
Menomenetelmässä selvitetään matkailijoiden/tapahtumavieraiden rahankäyttöä toimialoittain ja tulomenetelmässä
selvitetään toimialojen yrityksien matkailijoista/tapahtumavieraista saama ”ylimääräinen” tulo.53
Panos-tuotos-menetelmä on usein käytetty menetelmä alueellisten vaikutusten selvittämisessä. Panos-tuotostaulu
kuvaa alueen toimialojen välistä panoskäyttöä. Panostuotosmallin avulla voidaan tutkia tapahtumien aiheuttamat
kerrannaisvaikutukset, jotka syntyvät, kun tapahtumanjärjestäjä ostaa tuotteita ja palveluja muilta alueen yrityksiltä

48

Kainulainen 2004, 55–57

49

Kainulainen 2005, 94–100.

50

Hodur & Leistritz 2006.

51

Dwyer, forsyth & spurr 2006.

52

Mikkonen, Pasanen & Hakola 2009.

53

Matkailun edistämiskeskus 1983.
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järjestäessään tapahtumaa.54 Panos-tuotos analyysin on kritisoitu liioittelevan tapahtumien vaikutuksia, sillä se ei
yleisen tasapainon menetelmän tavalla ota huomioon muuttuneita olosuhteita. Panos-tuotosmalli on kuitenkin
riittävä malli alueellisten vaikutusten tutkimiseen ainakin paikallisella tasolla.55

5.1

Tapahtumavieraat aluetaloudellisten vaikutusten näkökulmasta

Tapahtumavieraat voidaan jakaa kolmeen luokkaan; paikallisiin, muista kunnista tuleviin ja ulkomaisiin vierailijoihin.
Tapahtumapaikkakunnan kannalta muilta paikkakunnilta ja ulkomailta tulevilla vierailla on aluetalouteen suurempi
vaikutus, kuin paikallisilla tapahtumavierailla. Muualta tulevat tapahtumavieraat tuovat paikallistalouteen uutta
rahaa, joka ilman tapahtumaa käytettäisiin jossain muualla. Muualta varsinkin muista, kuin lähikunnista tulevat
vieraat, käyttävät myös enemmän majoitus- ja ravitsemuspalveluja. Ulkomaisilla vierailla on suurimmat taloudelliset
vaikutukset myös kansantalouden tasolla.56
Paikallisten tapahtumavieraiden aluetaloudellisia merkityksiä on hankalampi arvioida, kuin muualta tulevien
vieraiden. Vaikeaksi arvioinnin tekee se, että paikallisten vieraiden rahankäyttö voisi kohdistua johonkin muuhun
alueella tuotettuun hyödykkeeseen, mikäli tapahtumaa ei järjestettäisi. Tällä vaihtoehtoisella kohteella voisi olla
suuremmat vaikutukset aluetalouteen, jolloin tämän vaihtoehtoiskustannuksen vuoksi paikallisten vieraiden
kohdalla tapahtuman järjestämisellä voi teoriassa olla myös negatiiviset vaikutukset aluetalouteen. Toisaalta
tapahtuman järjestäminen voidaan nähdä myös tuontia korvaavana, sillä kuntalaiset saattavat lomamatkan sijaan
jäädä asuinseudulle tapahtuman vuoksi. On myös mahdollista, että jos tapahtumaa ei järjestetä paikkakunnalla, niin
kuntalaiset matkustavat muihin kuntiin seuraamaan vastaavaa tapahtumaa. Paikalliset vieraat käyttävät
luonnollisesti muualta tulevia vieraita vähemmän rahaa majoitus- ja matkailupalveluihin. Paikallisten vieraiden
merkitys tapahtuman taloudellisten vaikutusten kannalta on silti suuri, sillä paikallinen kysyntä on jokaisen
tapahtuman perusedellytys sille, että tapahtumaan saapuu vieraita myös alueen ulkopuolelta.57

5.2

Panos-tuotos analyysi

Tapahtumaklusterin aiheuttamat suorat- ja kerrannaisvaikutukset tutkitaan panos-tuotosmenetelmän avulla. Panostuotosmalli kuvaa toimialojen välisiä riippuvuuksia, hyödykevirtojen kautta. Panos-tuotosmenetelmä on
käytännössä matriisi, jonka rivit kuvaavat toimialojen tuotosten jakaantumisen toimialoittain panoksiksi sekä
loppukäyttöön ja sarakkeet puolestaan kuvaavat toimialojen panoskäytön toimialoittain ja peruspanoksittain.
Kuviossa 1 on kuvattu panos-tuotostaulun toimintaperiaate. Panos-tuotosmalli koostuu välituotematriisista (x),
lopputuotematriisista (y) sekä peruspanosmatriisista (z). Jokainen välituotematriisin arvo kertoo kuinka paljon
toimialan i tuotoksesta käytetään tuotantopanoksena toimialan j toiminnassa. Kerrannaisvaikutukset tutkitaan
panos-tuotostaulusta muodostetun Leontiefin käänteismatriisin avulla.58
Kerrannaisvaikutuksia tutkittaessa ollaan kiinnostuneita erityisesti välituotematriisista X. Välituotematriisi kuvaa
alueen toimialojen välisiä hyödykevirtoja ja sen avulla voidaan laskea kuinka suuret vaikutukset jollakin toimialalla
on alueen talouteen. Kerrannaisvaikutukset syntyvät, kun raha kiertää alueen taloudessa.
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Dwyer, forsyth & spurr 2006.
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Kuvio 1. Panostuotos-taulu.59

Tilastokeskuksen vuonna 2006 julkaisema alueellinen panos-tuotos kuvaa maakuntien talouden rakenteita vuodelta
2002.60 Tämän vuoksi Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2002 panos-tuotostaulu päivitettiin vuodelle 2011. PohjoisPohjanmaan alueellinen panoskerroinmatriisin kertoimet korjattiin välituote-61 ja tuottajahintaindeksien62 avulla
vuodesta 2002 vuoteen 2011. Saadut arvot iteroitiin RAS-menetelmää käyttäen vastaamaan vuoden 2011
välituotepanos- (x.j) ja välituotesummia (x1.). RAS-menetelmä on usein käytetty menetelmä panos-tuotostaulun
päivittämisessä, sillä se ei vaadi paljoa uutta informaatiota. Lopputuotekäytön suhde tuotokseen arvioitiin pysyneen
samana vuodesta 2002.63 Toimialoittaisina tuotoksina käytettiin tilastokeskuksen vuoden 2011 tuotantotietoja
maakunnittain.64 Vuoden 2011 tuotokset muutettiin vastaamaan TOL 2002 luokitusta tilastokeskuksen
luokitusavaimen avulla.65
Alueellinen panos-tuotostaulu käsittää seuraavat 27 toimialaa:




01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut
B Kalatalous

59
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60
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C Mineraalien kaivu
DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
DB_DC Tekstiili-, nahkatuotteiden ja nahan valmistus
DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus
DE Massan, paperin yms. valmistus; kustantaminen ja painaminen.
DF_DG_DH Koksin, öljy-, kemiallisten-, kumi- ja muovituotteiden valmistus.
DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus
DK Koneiden ja laitteiden valmistus
DL Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden valmistus
DM Kulkuneuvojen valmistus
DN Muu valmistus ja kierrätys
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
F Rakentaminen
G Kauppa; moottoriajoneuvojen ja kotitalousesineiden korjaus
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus-, liike-elämän palvelut (pl 7021)
K7021 Asuntojen omistus ja vuokraus
L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus
M Koulutus
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

Tapahtumajärjestäjät kuuluvat osittain Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus-, liike-elämän palvelut -toimialalle ja osittain
muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -toimialalle.

5.3

Primäärivaikutukset

Tapahtumajärjestäjien liikevaihto vuonna 2013 oli 38 780 748€.66 Kokonaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan
aluetalouteen olivat noin 52 milj. euroa. Kerrannaisvaikutukset olivat noin 13 milj. euroa. Oulun seudun
tapahtumajärjestäjien toiminnan työllisyysvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan aluetalouteen ovat arviolta 856
henkilötyövuotta. Nämä taloudelliset vaikutukset kattavat vain tapahtuman järjestämisestä koituvat suorat
vaikutukset ja niiden kerrannaisvaikutukset, ei tapahtuman vuoksi alueelle saapuvien matkailijoiden kulutusta
muihin palveluihin, mitä tarkastellaan seuraavassa kappaleessa. Tapahtumajärjestäjien liikevaihto stimuloi PohjoisPohjanmaan aluetaloutta kertoimella 1,35. Kerroin on toimialojen välisessä vertailussa keskimääräinen. Panostuotostaulun 27 toimialasta 12 toimialalla on suurempi kerroin. Suurimmat kertoimet löytyvät elintarvikkeiden ja
juomien valmistuksen (1,9) sekä puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen (1,8) -toimialoilta. Tapahtumajärjestäjien
liikevaihto kuvaa kyseisen toimialan kokoa ja merkitystä aluetalouteen. Liikevaihto ja sen kerrannaisvaikutukset eivät
kuitenkaan kerro tapahtumien vuoksi lisääntyneestä rahankäytöstä alueella. Jos huomioon otettaisiin myös
tapahtumavieraiden kulutus tapahtuman yhteydessä, olisivat vaikutukset todennäköisesti reilusti suuremmat.

66

Suomen virallinen tilasto 2015b.
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Esimerkki sekundäärivaikutuksista

Tapahtumien vaikutukset paikallistalouteen eivät rajoitu pelkästään liikevaihtoon ja sen kerrannaisvaikutuksiin.
Tapahtumat houkuttelevat paikkakunnalle matkailijoita, jotka tuovat alueelle rahaa, joka lähtee kiertämään
aluetaloudessa. Taulukon 1 esimerkissä on havainnollistettu liikevaihdoltaan miljoonan euron suuruisen tapahtuman
aluetaloudellisia vaikutuksia. Taulukon tiedot on muodostettu Taloustutkimuksen tekemän ”Oulun tapahtumat
2013” -kävijäkyselyn tietojen perusteella.67 Qstockin, jalometallin ja Ilmakitaran mm-kilpailujen kävijöille järjestetyssä
kyselyssä selvitettiin tapahtumavieraiden rahankäyttöä tapahtumien yhteydessä. Yhteensä näiden tapahtumien
yhteydessä käytettiin noin 5,4 miljoonaa euroa. Taulukon 1 esimerkkiä tulkitessa tulee muistaa, että esimerkki on
muodostettu näiden kolmen tapahtumantietojen perusteella, eikä siis edusta kaikkia tapahtumia. Lisäksi tulee
huomioida, että Qstock selkeästi suurimpana dominoi aineistoa. Qstock ei ole tyypillinen Oululainen tapahtuma,
vaan useat Oululaiset tapahtumat ovat pienempiä ilmaistapahtumia, jotka saavat julkista tukea. Esimerkissä julkista
tukea ei ole otettu huomioon ollenkaan. Ilmaistapahtumien liikevaihtona tulisi käyttää budjettia/liikevaihtoa eli
tapahtumanjärjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Esimerkki on suuntaa antava ja sen tarkoitus on
havainnollistaa sitä, miten tapahtumien talousvaikutukset syntyvät. Esimerkissä oletetaan, että paikallisten
tapahtumavieraiden kulutus tapahtuisi alueella ilman tapahtumaakin (syrjäytysvaikutus). Paikallisina
tapahtumavieraina käsitellään Pohjois-Pohjanmaan alueelta tulevat vieraat. Esimerkissä oletettiin, etteivät paikalliset
tapahtumavieraat käytä majoituspalveluja. Kulutus, joka liittyi tapahtumaan, mutta jota ei käytetty Oulun seudulla,
käsiteltiin matkustuskuluina eikä sitä laskettu mukaan esimerkkiin. Liikevaihtoa laskettaessa ei huomioitu ilmakitaran
mm-kilpailujen tapahtumavieraita, sillä ilmakitaransoiton mm-kilpailut on ilmaistapahtuma, eikä sen liikevaihto
selvinnyt aineistosta.
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Euroa

kerroin
suhteessa
liikevaihtoon

Liikevaihto (pääsyliput)

1 000 000

1

Tapahtumavieraiden muu kulutus

1 069 703

1,07

Suorat vaikutukset yhteensä

2 069 703

2,07

Syrjäytysvaikutus68

1 295 513

1,3

Netto suorat vaikutukset

774 190

0,77

Kerrannaisvaikutukset

289 835

0,29

Kokonaisvaikutukset

1 064 025

1,06
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Esimerkki 1. Tapahtuman aluetaloudellisten vaikutusten syntyminen.

Liikevaihdoltaan miljoonan kokoinen tapahtuma aiheuttaa Oulun seudun talouteen 774 190 € arvoisen positiivisen
shokin, jonka kokonaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan aluetalouteen ovat 1 064 025 euroa. Tämä luku kuvaa
tapahtuman vuoksi alueelle virtaavan uuden rahan vaikutuksia. Ilman tapahtumaa tämä summa jäisi
muodostumatta. Esimerkin tapahtumaan liittyvä kokonaiskulutus on noin 2 miljoonaa euroa. Tästä summasta 1,3
miljoonaa euroa on paikallisten tapahtumavieraiden kulutusta. Tämän paikallisten tapahtumavieraiden kulutuksen
ajatellaan säilyvän alueella ilman tapahtumaakin, ja sen vuoksi sitä ei lasketa varsinaisiin aluetaloudellisiin
vaikutuksiin. Kävijäkyselyn perusteella muodostettu kävijämäärä tällaisessa tapahtumassa olisi 11 767 vierasta,
joista 3648 tulisi Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolelta. Pääsylipun (86€) lisäksi tapahtumavieraat kuluttivat keskimäärin
n. 90 euroa.
Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisten investointien vaikutusta, ja niiden tuomaa ”uutta” rahaa alueen
talouteen. Syrjäytysvaikutus pienenisi ja vaikutukset aluetalouteen kasvaisivat, jos huomioon otettaisiin tuonnin
korvaavuus, sekä vaikutukset vain Oulun seudulle. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista aineiston rajallisuuden
vuoksi. Syrjäytysvaikutuksen vuoksi tapahtumien taloudelliset vaikutukset ovat vahvasti sidoksissa paikkakunnalle
tapahtuman vuoksi saapuviin matkailijoihin. Suomessa on tehty useita Taloustutkimuksen tekemää kyselyä vastaavia
tapahtumavieraille osoitettuja kyselytutkimuksia. Tulokset tapahtumavieraiden kulutuksesta vaihtelevat yleensä
välillä 170–450€ per tapahtumavieras.69 Edellisessä kappaleessa vertailimme toimialojen välisiä kertoimia. Kertoimet
vaihtelevat panos-tuotos taulussa välillä 1,2–1,9. Kuitenkin jos tapahtumien osalta huomioon otettaisiin
välituotekäytön lisäksi myös tapahtuman vuoksi lisääntynyt kulutus, olisi kerroin esimerkin 1 perusteella peräti 2,7.

5.5

Tertiääriset vaikutukset

Taloudellisten vaikutusten lisäksi tapahtumat näyttelevät merkittävää roolia paikkakunnan imagon ja
vetovoimaisuuden rakentumisessa. Tapahtumien ja kulttuuritoimen avulla voidaan luoda kuvaa kaupungista, sekä
houkutella matkailijoita, asukkaita, yrityksiä ja vientimarkkinoita. Kainulainen70 argumentoi kulttuurifestivaalien
68
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kasvattavan alueen kulttuuripääomaa, jolla on yhteys alueen elinkeinoelämään ja etenkin luovien alojen
keskittymiseen alueelle. Kainulaisen mukaan kulttuurifestivaalit luovat alueille luovaa ilmapiiriä ja ideoiden vaihtoa,
kulttuurimyönteisyyttä, kulttuurista osaamista ja oppimisprosesseja. Tämä immateriaalinen kulttuuripääoma
kehittää materiaalista kulttuuripääomaa ja muodostaa alueelle kulttuurialan organisoitumista. Kulttuuritoimijat
klusteroituvat alueille, jotka omaavat kulttuurisesti moniarvoisen ilmapiirin sekä luovat verkostot. Yleensä
klusteroituminen tapahtuu suuriin kaupunkeihin. Kulttuuritoiminnan keskittyminen ei rajoitu pelkästään tiettyyn
yritysryhmittymään, vaan koskee myös muita alan instituutioita, kuten oppilaitoksia ja yhdistyksiä.
Kainulainen argumentoi kulttuurifestivaalien juurruttavan toimintaa alueelle kulttuuripääoman kautta. Kuviossa 2 on
esitetty kulttuurifestivaalien juurtuminen alueelle. Relationaalisella juurtumisella tarkoitetaan yhteyttä kulttuuriilmapiiriin. Tapahtumat ovat osaltaan vaikuttamassa alueen kulttuuri-ilmapiiriin. Kainulaisen mukaan kulttuuriilmapiiri voi innostaa ja aktivoida tai latistaa ja tukahduttaa ja se vaikuttaa henkiseen vireystilaan ja luovuuteen.
Rakenteellisella juurtumisella tarkoitetaan kulttuurifestivaalien vaikutusta organisaatioiden syntymiseen ja
kehitykseen. Esimerkkinä Kainulainen tutkii muun muassa Sodankylän elokuvajuhlien juurtumista. Sodankylän
elokuvajuhlat ovat suoraan tai välillisesti olleet vaikuttamassa elokuva-alan koulutukseen sodankylässä (muun
muassa elokuvakerhoja, erikoiskursseja ja elokuvakasvatuksen maisterikoulutuksen suunnittelua Lapin yliopiston
kanssa). Lisäksi elokuvajuhlat ovat tuoneet alueelle elokuvien, TV-sarjojen, dokumentti- ja mainoselokuvien
tuottamista ja kuvaamista, kesätyöpaikkoja ja elokuvakeskus-hankkeen, jonka tarkoituksena on mm.
elokuvatuotannon infrastruktuurin luominen. 71

Kultuurifestivaali
Kulttuuripääoman alueellinen keskittyminen
Relationaalinen juurtuminen

Rakenteellinen juurtuminen

LUOVAN ILMAPIIRIN
KESKITTYMINEN
Osaaminen, kulttuurimyönteisyys,
kumouksellisuus, kollektiivinen

ORGANISAATIOIDEN JA
INSTITUUTIOIDEN KESKITTYMINEN
Yritykset, koulutus-, tutkimus- ja
kehittämistoiminta sekä
harrastustoiminta

Kuvio 2. Kulttuurifestivaalien juurtuminen.72

Törmä ym.73 tutkivat Seinäjoen rytmimusiikkiklusterit alueellista vaikuttavuutta. Heidän näkemyksensä mukaan
Rytmimusiikkiklusteri alkoi rakentua Seinäjoella vuonna 1979, kun ensimmäinen Provinssirock järjestettiin.
Kaupunkiin on sittemmin perustettu paljon alan toimintaa tapahtumina (Tangomarkkinat, vauhtiajot) sekä muun

71

Kainulainen 2005, 365–435

72

Kainulainen 2005, 385.

73

Törmä, Määttä, Suutari, Ruokolainen & Kolehmainen 2013.
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muassa koulutuksena (Sibelius Akatemian yksikkö ja professuuri). Vaikka alueelle on keskittynyt alan toimintaa,
vastaavat tapahtumat edelleen suuresta osasta luovien alojen liikevaihtoa ja aluetaloudellisia vaikutuksia.
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6

Yhteenveto, johtopäätökset ja ehdotukset

6.1

Yhteenveto
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Tapahtumat ovat tärkeä matkailun vetovoimatekijä ja kaupunkilaisten viihtyvyyden luoja. Tässä selvityksessä on
tarkasteltu oululaista tapahtumakenttää ja sen vaikutuksia siihen liittyvän yritystoiminnan, kaupungin
tapahtumatuotannon sekä erilaisten tapahtumatyyppien näkökulmasta. Tapahtumien vaikutukset tarjoavat
keskeistä tietoa tapahtumien ja tapahtumamatkailun kehittämisen kannalta.
Oulussa järjestetään vuosittain huomattava määrä erikokoisia tapahtumia. Valtaosa tapahtumista on paikallisia,
mutta mukaan mahtuu myös matkailullisesti merkittäviä tapahtumia. Kaupungin tunnettuuden ja matkailun
kannalta tärkeää olisi kasvattaa olemassa olevia tapahtumia ja luoda uusia ja ainutlaatuisia tapahtumia.
Verkostomallia Oulussa on jo hyödynnetty, mikä on osaltaan edistänyt näkyvyydeltään ja kooltaan merkittävien
tapahtumakokonaisuuksien syntymistä.
Aiemman tutkimuksen valossa oululaisilla tapahtumilla on merkittäviä talousvaikutuksia. Tapahtumien yleisöjen
kulutuksesta syntyvät rahavirrat suuntautuvat paitsi suoraan tapahtumajärjestäjäyritykseen, myös muihin
paikkakunnan yrityksiin ja palveluihin.
Tapahtumatuotanto on ammattimaistunut Oulussa ja tapahtumien ympärille on syntynyt yritystoimintaa, joka
Helsingin tapaan näyttää kasvaneen viimeisen vuosikymmenen aikana selkeästi. Vuoden 2005 jälkeen
tapahtumajärjestämisen yritysten määrä on kaksinkertaistunut Oulussa. Tapahtumatoimintaan liittyvät yritykset
kytkeytyvät toisiinsa ja niiden voidaan katsoa muodostavan klusterin. Tapahtumaklusteriin kuuluvat Helsingin
selvityksen mukaisesti seuraavat alat:
‐
‐
‐

tapahtumajärjestäjät, joihin kuuluvat ohjelmatoimistot ja manageriyritykset, messujen ja kongressien
järjestäjäyritykset sekä taiteiden, viihteen, virkistyksen ja urheilun yritystoiminta.
majoitustoiminta, ravintola- ja kahvilapalvelut sekä matkailua palvelevat toiminnat sekä
muut tapahtumien palvelutuottajat, joihin kuuluvat mainonta ja markkinointi, tavaroiden vuokraustoiminta,
taksiliikenne, siivouspalvelut sekä turvallisuuspalvelut.

Finanssikriisi ja ICT-alan rakennemuutos Oulussa heijastuivat myös tapahtumajärjestäjien työllisyyteen ja
palkkasummaan, mutta viime vuosina alan kehitys on ollut kasvusuuntaista. Alan liikevaihto sen sijaan on ollut
tasaisessa kasvussa, mikä johtuu osaltaan muutaman voimakkaasti kasvavan yrityksen dominoinnista. Kymmenen
suurinta tapahtumajärjestäjäyritystä muodostaa puolet koko ryhmän liikevaihdosta.
Kokonaisuudessaan tapahtumaklusterilla on yli 1100 toimipaikkaa Oulussa ja se työllistää lähes 6400 henkilöä.
Eniten työntekijöitä on matkailu- ja ravitsemusalan yrityksissä. Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan
jokainen tapahtumaklusterin liikevaihtomiljoona toi vuonna 2012 Pohjois-Pohjanmaalle keskimäärin 8
henkilötyövuotta, kun teollisuudessa luku on 2,9. Klusterin tulonmuodostus on laaja-alaista, minkä ansiosta se
kohentaa aluetaloudellista kimmoisuutta.74
Tapahtumajärjestäjien toimipaikoista 2,7 prosenttia on Oulussa ja 22,3 prosenttia Helsingissä. Liikevaihdosta Oulu
muodostaa 2,4 prosenttia ja Helsinki lähes 35 prosenttia. Sekä luovat alat että tapahtumaklusterin toiminta ovat
keskittyneet selvästi Helsinkiin. Paikallinen kysyntä ja alojen keskinäinen vuorovaikutus ruokkivat tapahtumataloutta.
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Oulun kaupunki on keskeinen tapahtumien mahdollistajana ja tuottaja. Kaupungin omassa organisaatiossa
tapahtumien tuotanto ja hankinta on keskitetty tapahtumat, kumppanuudet ja kaupunkikulttuuri -tiimiin kaupungin
viralliseen kokous- ja kongressitoimistoon Oulun Convention Bureau’un. Matkailun kehittämisessä ja
matkailumarkkinoinnissa keskeisessä roolissa ovat BusinessOulu ja Oulun matkailu Oy. Lisäksi kaupungin
kulttuurilaitokset järjestävät tapahtumia osana omaa toimintaansa tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Kaupunki jakoi vuonna 2014 avustuksina tapahtumille 410 000–420 000 euroa. Valtaosa avustuksista on pieniä,
mutta niiden avulla voidaan toteuttaa moninkertaisesti toimintaa verrattuna avustuksen suuruuteen. Kaupunki
tukee tapahtumia myös epäsuorasti tarjoamalla edellytyksiä ja tiloja tapahtumatoiminnalle.
Yritysten ja kaupungin lisäksi yhdistykset toteuttavat merkittävän määrän tapahtumia. Myös yhdistykset pystyvät
työllistämään kokopäiväisiä ja osa-aikaisia työntekijöitä, vaikka niiden tapahtumatoiminta ei tekisikään voittoa.
Julkinen rahoitus on keskeisessä roolissa yhdistysten toiminnan mahdollistajana.

6.2

Johtopäätökset

ICT-alan rakennemuutos on muuttanut koko Oulun taloutta ja uusien kasvualojen löytäminen on keskeistä. Luovat
alat ja matkailu ovat eräitä kasvun tekijöitä, joihin myös tapahtumat kytkeytyvät tiiviisti. Tapahtumaklusterin
yritystoiminta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana talouden laskusuhdanteesta huolimatta ja klusterilla
on potentiaalia kasvaa jatkossakin.
Oulun kaupungilla on tärkeä rooli tapahtumien mahdollistaja. Suorien avustusten lisäksi kaupunki voi parantaa
tapahtumien edellytyksiä myös epäsuorasti. Kilpeläinen et al. mukaan kaikki kaupungin toimivuutta ja viihtyisyyttä
parantavat toimenpiteet vaikuttavat suotuisasti tapahtumaklusterin edellytyksiin.75
Tapahtumien merkitys kaupungin vetovoimaisuuden ja asukkaiden viihtyvyyden tekijänä on tunnistettu myös Oulun
kaupungin strategiassa. Kaupunkikulttuurintoimenpideohjelmassa on huomioitu useita myös tapahtumien kannalta
keskeisiä kehittämiskohteita. Suurtapahtumien hankinta ja niiden toteuttamiseen tarvittavan infrastruktuurin
rakentaminen ovat tärkeä lisä oululaiseen tapahtumakenttään. Lisäksi olemassa olevien tapahtumien kasvun ja
monipuolisuuden takaaminen on tärkeää kaupungin asukkaiden kysynnän ja tätä kautta myös tapahtumien
matkailullisen vaikuttavuuden kannalta. Lisäksi matkailun ja työpaikkojen syntymisen kannalta keskeistä on
tapahtumien ympärivuotisuus.
Suurtapahtumat ja verkostoituminen kasvattavat tapahtumajärjestämisen osaamista ja vaikuttavuutta.
Suurtapahtumat ovat Suomessa keskittyneet selkeästi pääkaupunkiseudulle, missä on järjestetty Euroviisujen ja
Yleisurheilun MM-kilpailujen kaltaisia kansainvälisiä merkkitapahtumia. Esimerkiksi Euroviisujen tapahtumapaikan
valintaan vaikuttivat tapahtumapaikan fyysiset ominaisuudet, kokemus aiemmista suurtapahtumista ja majoitus- ja
liikennejärjestelyjen sujuvuus.76 Vuonna 2016 Oulussa järjestettävät Kalevan kisat ja Frisbeegolfin EM-kilpailut ovat
osoitus tapahtumahankinnan toimivuudesta ja tapahtumiin panostaminen säilyy osaamispääomana myös
tulevaisuutta varten mahdollistaen uusien suurtapahtumien hankinnan.
Tapahtumia järjestävät yhdistykset ja valtaosa myös tapahtumaklusterin yrityksistä ovat verrattain pieniä toimijoita.
Oulussa toimii jo kaksi tapahtumaverkostoa, jotka tarjoavat viestinnällistä ja tuotannollista tukea jäsenilleen.
Verkostojen avulla voidaan edistää myös tapahtumien kansainvälistymistä ja sitä kautta lisätä alueelle suuntautuvaa
matkailua tai matkailijoiden kiinnostusta alueen tapahtumia kohtaan. Esimerkiksi Oulun juhlaviikot on panostanut
kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin toteuttamalla verkkosivuistaan kieliversiot englanniksi ja venäjäksi.
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Ehdotukset

Tapahtuma on laaja käsite niin sisältönsä kuin toteuttajajoukkonsa puolesta. Tässä selvityksessä tapahtumat on
ymmärretty laajasti sisältämään kulttuuri-, business- ja urheilutapahtumia. Tapahtumien monimuotoisuus asettaa
kuitenkin haasteet tutkimukselle. Kattavan kuvan luominen on lähes mahdotonta eikä valmiita tietolähteitä ole juuri
saatavilla.
Tilastoinnin ja tiedonkeruun parantaminen on keskeistä tapahtumien vaikuttavuuden arvioinnin kannalta. Tietoa
voitaisiin saada esimerkiksi toteuttamalla kaupungin tapahtumille myöntämien avustusten vaikuttavuuden arviointia
numeerista tietoa keräämällä ja tapahtumakalenterien toiminnallisuuden laajentaminen mahdollistamaan
tapahtumien tilastollisen tarkastelun. Tulevien suurtapahtumien yhteydessä toteutettu vaikuttavuustutkimus kertoisi
paljon tämän kokoluokan tapahtumien merkityksestä alueen talouteen.
Tässä selvityksessä on pyritty löytämään mittareita, joilla oululaisen tapahtumakentän kehitystä olisi mahdollista
seurata myös tulevaisuudessa. Valmista numeerista tietoa antavat esimerkiksi tässä selvityksessä käytetyt lähteet:
‐
‐
‐
‐

Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelu : yritysten liikevaihto, henkilöstömäärä ja palkkasumma
Poliisille ilmoitetut yleisötilaisuudet
Teoston keikkakartta
Majoitustilastot ja erityisesti vapaa-ajan yöpymisten määrä

Määrällisen tutkimuksen lisäksi keskeistä on kiinnittää huomiota tapahtumien laadullisiin vaikutuksiin, kuten
alueen imagon ja vetovoimaisuuden parantamiseen. Tämän selvittämisessä keskeisenä lähteenä toimivat
tapahtumien kävijäkyselyt ja matkailijoille suunnatut kyselyt.
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Liite 1: Luovien toimintojen klusteri ja tapahtumaklusteri TOL2008
Klusterit Kilpeläinen et al. mukaan.77
Luovien toimintojen klusteri
47781 Taideliikkeet
47791 Antiikkiliikkeet
58110 Kirjojen kustantaminen
58130 Sanomalehtien kustantaminen
58141 Paikall-, harv ilm sanomaleht kust
58142 Aikakauslehtien kustantaminen
58190 Muu kustannustoiminta
58210 Tietokonepelien kustantaminen
58290 Muu ohjelmistojen kustantaminen
59110 Elokuvien, videoid, TV-ohjelm. tuot
59120 Elokuv, videoid, TV-ohj. jälkituot
59130 Elokuvien, videoiden, TV-ohj. levit
59140 Elokuvien esittäminen
59200 Äänitysstudiot; musiikin kustant.
62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja valm.
71110 Arkkitehtipalvelut
73111 Mainostoimistot
73112 Suora- ja ulkomainonta
73119 Muu mainospalvelu
74101 Graafinen muotoilu
74102 Sisustussuunnittelu
74109 Teollinen muotoilu ym.
74201 Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
74202 Valokuvien kehittäminen
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalv.
77210 Vapaa-ajan ja urheiluväl. vuokraus
79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palv.
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85510 Urheilu- ja liikuntakoulutus
85520 Taiteen ja musiikin koulutus
90010 Esittävät taiteet
90020 Esittäviä taiteita palveleva toim.
90030 Taiteellinen luominen
90040 Taidelaitosten toiminta
91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta
91020 Museoiden toiminta
91030 Historiall. nähtäv, rakenn. ja vast
91040 Kasvitiet, eläintarh, luonn.puistot
93110 Urheilulaitosten toiminta
93120 Urheiluseurojen toiminta
93130 Kuntokeskukset
93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
93299 Muualla luokitt huvi-, virkist.toim
94991 Tutkimusta ja kulttuuria palv. järj

Tapahtumaklusteri
Tapahtumajärjestäjät
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
823Messujen ja kongressien järjestäminen
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut

Majoitus-, ravintola- ja matkailupalvelut
55 Majoitus
56 Ravitsemistoiminta
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

Muut tapahtumien palvelutuottajat
49320 Taksiliikenne
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181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
58190 Muu kustannustoiminta
73 Mainostoiminta ja markkinointitutkimus
38110 Tavanomaisen jätteen keruu
81299 Siivouspalvelut
77390 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut
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Liite 2 Oulun tapahtumien vuosikello
Tammikuu
Oulu Tango Festival

Oulu Tango ry

Oulu Pop History -konsertti

Oulu Pop History ry

Oulun Vanhan Musiikin Festivaali

Oulun Seudun Vanha Musiikki ry

Helmikuu
Porokarnevaalit

Oulun Liikekeskus ry

Kansainvälinen lasten ja nuorten teatterifestivaali, Oulun kaupunginteatteri
Polar Bear Pitching

Midnight Pitch fest ry

Maaliskuu
Arktiset Askeleet

Oulun läänin Tanssialan Tuki ry

Oulun Musiikkijuhlat

Oulun musiikkijuhlasäätiö rs

Tervahiihto
Huhtikuu
Kansallinen veteraanipäivän juhla

Oulun kaupunki

Toukokuu
Lumotut sanat -sanataidefestivaali

Kulttuuritalo Valve

Terwahölkkä ja -maraton

Oulun NMKY ry

Siivouspäivä
Ravintolapäivä
Kesäkuu
Oulun Päivät

Oulun kaupunki

Pikipop

Rotos Ry

Hässäkkäpäivät

Kulttuuriyhdistys Paskakaupunni ry

Maakinen Martinniemi

Martinniemen kyläyhdistys ry

Torifolk

Oulu-Folk ry

Vectorama verkkopelitapahtuma

VECTOR – Suomen verkkopeliyhdistys ry

Tervanpolttoviikko

Pohjois-Pohjanmaan museo (Turkansaaren ulkomuseo)

Tervasoutu

Oulun kilpaveljet ry
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Keskipiirin Elävän Musiikin Ystävät ry

Tiedon, taidon ja teon festivaali
Midnight Pitch Fest

Midnight Pitch Fest ry

Nallikari Beach Soccer

Js Hercules

Heinäkuu
Juurihoito

Oulu-Folk ry, Ou’Blues

Qstock

Qstock Oy

Rotuaari Piknik

Pro Piknik Festivals

Tervastiimaviikko

Tanssiyhdistys PISSTOP ry (Näytelmä Vesainen), Ylikiimingin
kotiseutuyhdistys ry, Ylikiimingin musiikkiyhdistys ry

Elokuu
Siirin-Päivät

Merikoskikerho ry

Oulun juhlaviikot

Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry

Oulunsalo Soi

Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry

Elojazz

Jazz20 ry

Jalometalli (elo

Oulun tapahtumat Oy

Oulun Muusajuhlat

Huutomerkki ry

Oulun Taiteiden Yö

Oulun Taiteiden Yö ry

Oulun Musiikkivideofestivaalit

Oulun musiikkivideofestivaalit ry

Ilmakitaransoiton MM-kisat

Airnest Productions Oy

Time Tunnel

H.A.N.D productions

Designtori

PROTO – Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry

Korttelihaipakka

Oulun Liikekeskus ry

Oulun Stand-up Festivaali

Teatteri Rio

Siivouspäivä
Ravintolapäivä
Likkojen lenkki
Oulu ExtremeRun

Tapahtumatuotanto Voltti Oy
ExtremeRun Oy

Syyskuu
Vulcanalia

Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta

Oulu Design Days

PROTO – Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry

Mahdollisuuksien tori
OuDance-tanssifestivaali

Jojo – Oulun Tanssin Keskus

Tapahtumien Oulu

Lokakuu
Uuden Musiikin Lokakuu

Nykymusiikkiseura Lokakuu ry

Vinokino

Oulun SETA ry

The Irish Festival of Oulu

The Irish Music Society of Oulu ry

Lokablues

Ou’Blues

Marraskuu
Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali, Oulun elokuvakeskus
Tierna-aika

Oulun liikekeskus ry

Oulun sarjakuvafestivaali

Oulun sarjakuvakeskus

Valoa Oulu! –valofestivaali

Oulun kaupunki

Joulukuu
Itsenäisyyspäivän juhla

Oulun kaupunki

Rotosrock

Rotos ry
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