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ALUKSI

JOHDE II ‒ tapahtumatuotannon muutosjohtaminen -hankkeen yhtenä keskeisenä
päämääränä on ollut tuottaa tietoa tutkimuksen ja koulutuksen keinoin tapahtuma- ja
festivaalikentän toimintaympäristöstä ja tarkemmin siinä tapahtuvasta rakenteellisesta
muutoksesta. JOHDE II -hankkeen valmistelu pohjautui aikavälillä syksy 2010 - ja kevät
2014 toteutetun JOHDE ‒ luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen
kehittämishankkeen aikana toteutettujen koulutusten ja kansainvälisten benchmarking
matkojen aikana kerätyn asiantuntijatiedon havainnointiin ja analysointiin. Hankevalmistelua
täydensivät edelleen JOHDE I -hankkeessa tuotetut julkaisut. JOHDE II -hankevalmistelua
varten kerätyn tiedon valossa oli selvää, että tapahtuma- ja festivaalikentän
toimintaympäristössä heijastuu vahvasti laajemmin verkostotalouden merkitys sekä globaalit
kehityssuunnat niin tapahtumien sisältötoimialoilla kuin tuotantorakenteissa. Kehityssuuntien
katsottiin vaikuttavan keskeisesti toiminnan rakenteisiin myös Suomen kontekstissa ja
hankevalmistelun aikana suomalainen tapahtuma- ja festivaalikenttä täsmentyi selkeäksi
rakennemuutostoimialaksi osana suomalaista luovaa taloutta ja elämysteollisuutta.
Hankevalmistelun aikana tunnistettiin tarve koulutuksen ja tutkimuksen keinoin vahvistaa
ymmärrystä toimialan sekä kansainvälisistä kehityssuunnista että tuottaa tietoa suomalaisen
festivaalikuluttajasta tapahtumien strategisen päätöksen teon tueksi.
Tämä julkaisu muodostuu kahdesta tutkimusosiosta. Ensimmäisenä tutkimusosiona
julkaisussa esitetään kaksi työpaperia liittyen suomalaisiin festivaalikävijöihin. Syksyllä 2014
valmisteltiin uraa uurtava valtakunnallinen festivaalibarometrikysely, joka toteutettiin
lokakuussa 2014. Nyt käsillä oleva Kinnusen, Luonilan, Rumpusen ja Koiviston kirjoittama
raportti Festivaalibarometri 2014: Tuloksia pohjautuu ensimmäisen kerran tässä laajuudessa
toteutettuun kyselyyn, joka suunniteltiin ja järjestettiin laajana yhteistyönä Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön (JOHDE II hanke), Seinäjoen ammattikorkeakoulun (TATU2 -hanke), Lapin yliopiston matkailualan
tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI), Suomen rockfestivaalien liiton (SURF ry) sekä
tutkimuksen kohteena olevien kymmenen rytmimusiikkiin painottuvan festivaalin toimesta.
Yhteistyön tavoitteena oli luoda pohja noin kahden vuoden välein toistettavalle kyselylle,
jonka pitkäntähtäimen tavoitteena on ollut koota tietoa 1) pitkittäistutkimuksena
suomalaisista rytmimusiikkifestivaalien kävijöistä ja 2) seurata kävijöiden musiikki- ja
festivaalimieltymysten muuttumista vuosien kuluessa.
Laaja-alainen aineisto loi pohjan myös tutkimusosion toiselle artikkelille
Festivaalibarometri 2014: Kävijöiden segmentointi, jossa Kinnunen ja Luonila paneutuvat

syvemmin festivaalikävijöiden musiikkimakuihin, festivaalielämykseen vaikuttavien
tekijöiden ja festivaaliosallistumisen kysymysryhmien kautta. Lähestymiskulma mahdollisti
yksityiskohtaisemman asiakassegmentoinnin festivaalikohtaisesti ja se syventää näin
festivaalien omaa, keräämäänsä asiakastietoa strategisen päätöksen teon tueksi.
Pitkittäistutkimus tulee jatkossa mahdollistamaan ryhmien välisten muutosten tarkastelun.
Toisessa tutkimusosiossa Juha Koivisto ja Mervi Luonila kirjoittavat tapahtumien ja
festivaalien toimintaympäristössä tapahtuvasta kuluttamisen, toimintarakenteiden ja
ansaintalogiikoiden muutoksesta otsikolla Keskustelua musiikkiliiketoiminnan ja festivaalien
muuttuvasta toimintaympäristöstä: Avainsanoina teknologia, konvergenssikehitys ja ’suuri
tieto’.
Artikkelin
pohjautuu
JOHDE
II
-hankkeen
aikana
toteutettujen
ammattilaiskonferenssivierailuiden aikana kerättyyn tietoon (Reeperbahn festival 17.20.9.2014, Hampuri, Saksa; Musiikki ja Media, 16.-19.10.2014, Tampere; Eurosonic
Nooderslag 14.-18.1.2015, Groningen, Hollanti; MARS -festivaali, 4.-6.2.2015, Seinäjoki)
sekä musiikkitoimialaan ja festivaalituotantoon liittyvien sähköisten julkaisujen ja erityisesti
ammattilaiskeskustelufoorumeitten havainnointiin hankkeen keston ajan aikavälillä kevät
2014-kevät 2015.
Tässä julkaisussa raportoidun tutkimustiedon lisäksi, hankkeelle asetettuja tavoitteita on
konkretisoitu koulutuksellisin toimenpitein. JOHDE II -hanke on tuottanut yhteistyössä
Research 15/30 kanssa ’Tulevaisuuden festivaali 2025’ puheenvuoro- ja työpajasarjan, jossa
keskeistä on ollut syventyä festivaalien järjestämiseen vaikuttaviin trendeihin ja ilmiöihin
kaupunkikulttuuriin, vertaistalouteen, ihmisten ajankäyttöön, kulttuuriharrastuksiin,
musiikkiin ja viihteeseen liittyvien esimerkkien kautta. Markus Keränen linjaakin julkaisun
Jälkisanoissa ’Kuluttajatrendit ja tulevaisuuden festivaalien hahmottelua’ -otsikolla
puheenvuoro- ja työpajasarjassa tekemiensä havaintojen perusteella mahdollisia
tulevaisuuden trendejä, joissa kehityssuunnat ovat nähtävissä myös tapahtuma- ja
festivaalikenttää kriittisesti tukevana toimintana.
Loppujulkaisussa raportoitavan tutkimustiedon keskeisenä tarkoituksena on tukea
erityisesti tapahtumakentässä toimivia ammattilaisia, mutta myös kuvata toimialan muutosta
luovan talouden kehittämistyössä toimiville virkamiehille. EU-ohjelmakauden 2014-2020
luovia aloja koskeviin hankehakuihin nyt tuotettu tieto toimii tulevaisuudessa kentän
toimijoiden työkaluna strategisessa suunnittelussa ja päätöksen teossa.
Mervi Luonila
projektitutkija, Turun yliopiston
kauppakorkeakoulun Porin
yksikkö

Juha Koivisto
Koetinkivi Oy
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FESTIVAALIBAROMETRI 2014: TULOKSIA
Maarit Kinnunen, Lapin yliopisto, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI
Mervi Luonila, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun, Porin yksikkö
Sami Rumpunen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Juha Koivisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

1 Johdanto
Suomalainen festivaalikenttä on tarjonnaltaan runsas ja moni-ilmeinen (ks. esim. Artes,
Björkqvist, Halonen, Iso-Aho & Uotila 2010), missä korostuu suomalaisten oma aktiivisuus
festivaalien kuluttajina (ks. Finland Festivals 2015). Suomalaista festivaaliyleisöön liittyvää
tutkimusta on tehty yhä enenevässä määrin 1990-luvun loppupuolelta alkaen. Tulosten
raportointi on painottunut asiakasprofiilien ja tapahtumien alueellisten talousvaikutusten
seurantaan (ks. esim. Karppinen & Luonila 2014; Mikkonen, Ristolainen & Taskinen 2008;
Pasanen, Taskinen & Mikkonen 2009; Satokangas 2015; Tohmo 2005; Tuuri, Rumpunen,
Kortesluoma & Katajavirta 2012) sekä yksityiskohtaisemmin festivaalien yhteydessä
tehtyihin yleisökyselyihin (ks. esim. Cantell 1993; 1996; 1998; 2003). Finland Festivals ry
(tästä eteenpäin FF) on koonnut seuranta-aineistoa festivaaliorganisaatioilta
jäsenfestivaaliensa kävijämääristä vuodesta 1990 ja taloudellisista avainluvuista vuodesta
2007 (FF sähköpostitiedonanto 2015). Taloustutkimus Oy on taas osana laajempaa Suomi
Tänään
-monitilaajapohjaista
kirjekyselytutkimusta
kerännyt
aineistoa
liittyen
kesätapahtumien tunnettuuteen, kävijäprofiileihin ja mielikuviin suuren yleisön keskuudessa
(Taloustutkimus sähköpostitiedonanto 2015). Maarit Kinnusen pro gradu -työn ’Todella hyvä
meininki kylällä - Kulttuuritapahtuman kokonaiselämykseen vaikuttavat tekijät’ (2013)
tutkimusaineiston muodostivat yleisöltä nettikyselyin, haastatteluin ja eläytymistarinoin
koottu materiaali. Edellä kuvattu laaja kirjo tutkimusraporttien, selvitysten, opinnäytetöiden
ja akateemisten journaaliartikkelien muodossa esitetyistä tutkimustuloksista on erityisesti
2000-luvulla täydentynyt laajasti festivaalijärjestäjien omalla, pääosin festivaalituotannon
kehittämistarpeisiin kootulla asiakaskyselyaineistolla.
FF:n tammikuussa 2015 julkaisemat kävijämäärätilastot kuvaavat yleisesti suomalaisten
aktiivisuutta festivaalien kuluttajina (FF 2015). Tämän lisäksi suurimpien suomalaisten
rytmimusiikkifestivaalien (ml. FF:n jäsenfestivaaleista Pori Jazz ja Provinssirock) kesän 2014
noin 550 000 kävijän määrä osoittaa niiden merkittävän aseman osana suomalaista

festivaalikenttää. On kuitenkin huomattava, ettei suomalaisista rytmimusiikkifestivaaleista
ole juurikaan tehty systemaattisesti vertailevaa ja kartoittavaa laaja-alaista tutkimusta koskien
niiden kävijöitä. Lisäksi on merkille pantavaa, ettei Suomessa ole tehty tutkimusalueelta
pitkittäistutkimusta rytmimusiikkifestivaalien keskeisestä roolista huolimatta.
Ennakkohavaintojen perusteella tunnistetun tarpeen lähtökohdista syksyllä 2014
valmisteltiin valtakunnallinen festivaalibarometrikysely, joka toteutettiin lokakuussa 2014.
Kysely suunniteltiin ja järjestettiin laajana yhteistyönä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön (JOHDE II -hanke), Seinäjoen
ammattikorkeakoulun (TATU2 -hanke), Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja
koulutusinstituutin (MTI), Suomen rockfestivaalien liiton (SURF ry) sekä tutkimuksen
kohteena olevien festivaalien toimesta. Yhteistyön tavoitteena oli luoda pohja noin kahden
vuoden välein toistettavalle kyselylle. Jo suunnittelun alkuvaiheessa oli selvää, että kyselyn
tarkoitus oli koota tietoa:
1) pitkittäistutkimuksena suomalaisista rytmimusiikkifestivaalien kävijöistä ja
2) seurata kävijöiden musiikki- ja festivaalimieltymysten muuttumista vuosien kuluessa.
Siten tutkimukselle asetettu tavoite oli muodostaa laajan kyselyaineiston pohjalta käsitys
suomalaisten rytmimusiikkifestivaalien asiakaskunnasta. Tätä seikkaa silmällä pitäen
kysymysten asettelussa ei haluttu pidättäytyä ainoastaan festivaaliin liittyvissä
tuotannollisissa tai sisällöllisissä asioissa esimerkiksi festivaalielämykseen vaikuttavina
tekijöinä, vaan kysymyspohjaa laajennettiin festivaalikävijää kuvaaviin ja asiakastietoa
syventäviin arvokysymyksiin. Tämän tiedon nähtiin tukevan merkittävällä tavalla laajemman
asiakassegmentin muodostamista, ei ainoastaan yksittäisten festivaalien osalta, vaan myös
koko maan kattavassa otannassa suomalaisesta rytmimusiikkifestivaalikävijän profiilista.
Toistettavan kyselytutkimuksen avulla kerättävän tiedon nähtiin tuottavan ensinnäkin varsin
kattavaa ymmärrystä suomalaisesta vapaa-ajan vietosta ja siihen liittyvistä trendeistä
rytmimusiikkifestivaalien kontekstissa. Tämän lisäksi tutkimuksen nähtiin täydentävän
festivaalien omien asiakaspalautteiden tietovarantoa ja siten tukevan keskeisesti festivaalien
strategista päätöksentekoa tulevaisuuden kehitystoimiin nähden.
Tässä tutkimuksessa festivaalilla tarkoitettiin ’suurta suomalaista vuosittain järjestettävää
rytmimusiikkifestivaalia, jonka asiakaskuntaa voidaan pitää valtakunnallisena ja jonka
sisällöissä kansainvälisen ohjelmiston rooli on merkittävä. Festivaali on pääsymaksullinen ja
se järjestetään valtaosin ulkoilmaan sijoittuvalla yhtenäisellä tapahtuma-alueella’.
Tutkimuksen
rajaamiseen
vaikuttivat
merkittävästi
ennakkohavainnot
rytmimusiikkifestivaalien merkittävästä roolista osana suomalaista nuorisokulttuuria ja
vapaa-ajanviettoa (ks. esim. Purhonen ym. 2014, 269). Rajausta tarkennettiin
ennakkokartoituksella ja valmistelijaryhmän välisessä vuorovaikutuksessa tutkimukseen

9

alustavasti määritellyn festivaali-käsitteen valossa. Toisaalta tähän tutkimukseen yksilöidyllä
festivaali-käsitteellä haluttiin selkeästi rajata vastaajapopulaatiota, mutta myös testata
pilottivaiheessa olevaa kysymyspatteristoa toimintaympäristöltään vertailukelpoisissa
tapahtumissa.
Tiedustelut mahdollisuudesta tutkimusyhteistyöhön toimitettiin sähköpostitse yhdelletoista
suomalaiselle rytmimusiikkifestivaalille, joista yksi kieltäytyi tutkimuskohteena olemisesta.
Verkkokyselyä jakelivat seuraavat 10 festivaalia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blockfest, Tampere, 1.-2.8.2014
Flow Festival, Helsinki, 14.-16.8.2014
Ilosaarirock, Joensuu, 11.-13.7.2014
Jurassic Rock, Mikkeli, 8.-9.8.2014
Kuopio RockCock, Kuopio, 25.-26.7.2014
Provinssirock, Seinäjoki, 27.-28.6.2014
Qstock, Oulu 25.-26.7.2014
Ruisrock, Turku 4.-6.7.2014
Tuska Open Air Metal Festival, Helsinki 27.-29.6.2014
Weekend Festival, Helsinki 15.-16.8.2014

Festivaalibarometrin tulokset on raportoitu tässä artikkelissa kolmessa osassa. Seuraavassa
kuvataan ensin kyselyn toteuttamista ja vastanneiden taustatietoja. Tämän jälkeen esitellään
tuloksia vastaajien suhteesta musiikkiin kävijöiden sisältösuhteen tunnistamiseksi sekä
syvennetään asiakastietoa arvokysymyksin. Tämän jälkeen esitellään saatuja vastauksia
tuotannollisesti yksityiskohtaisempien kysymysten kuten festivaalikäyntien, suomalaisten
festivaalien tason arvioinnin, festivaaliosallistumisiin vaikuttavien seikkojen ja
tapahtumauskollisuuden näkökulmista. Lopuksi esitetään alustavia johtopäätöksiä aineiston
pohjalta.

2 Kyselyn toteuttaminen ja vastaajaprofiilit
Kyselyyn osallistuneet festivaalit levittivät kyselyä sähköpostilistojen, Facebookin ja
Twitterin välityksellä. Kyse on siis vapaaehtoisten näytteestä (voluntary response sample;
Moore 2010, 204-205), missä kaikki halukkaat ovat voineet osallistua tutkimukseen. Tämän
takia otos on vinoutunut eikä tuloksia voida yleistää tilastollisesti. Tutkimukseen osallistujat

ovat itse päättäneet, että he haluavat osallistua tutkimukseen, jolloin he ovat todennäköisesti
erityisen kiinnostuneita kyselyä levittäneistä festivaaleista ja suhtautuvat niihin positiivisesti.
On todennäköistä, että vastaajista suuri osa on kyseisten festivaalien vakiokävijöitä. Naiset
vastaavat kyselyihin useammin kuin miehet (esim. Cantell 2003; Smith 2008), joten tässäkin
tutkimuksessa on enemmän naisia kuin tutkittujen festivaalien todellisissa kävijöissä.
Toisaalta festivaalien omat yleisökyselyt ovat kylläkin viitanneet siihen suuntaan, että naisten
osuus tapahtumien kävijöistä on kasvussa. FF:n toiminnanjohtaja Kai Amberla on myös
todennut vanhempien naishenkilöiden olevan kulttuurin suurkuluttajia, ja tämä on ilmennyt
selkeästi FF:n jäsentapahtumien kävijäkyselyistä. Festivaalibarometrin vastaajat ovat
vanhempia kuin kyseisten festivaalien kävijät yleensä, sillä teini-ikäisiä kävijöitä on
ylipäätään vaikeampi tavoittaa eivätkä he välttämättä ole saavutettavissa käytettyjen kanavien
kautta. Myöskään vanhemman yleisösegmentin tavoitettavuus osittain sosiaalisen median
kautta levitetyn kyselyn kautta ei ole todennäköisesti kattavaa. Vaikka tuloksia ei tulekaan
yleistää, voidaan vastauksia pitää varsin edustavana ja suurena otoksena kyseisten
festivaalien kävijöistä. Tilastollisin menetelmin tehtyjä analyyseja arvioitaessa tulee
kuitenkin huomioida edellä mainitut rajoitteet.
Kyselyyn saatiin kaikkiaan 4 500 vastausta, joista kahdeksan hylättiin, koska vastaajat
olivat käyttäneet vain arvoa 7 (7 vastausta) tai vastaajan iän ja ammatin välinen yhteys oli
käytännössä mahdoton (1 vastaus). Lopullisen analysoitavan aineiston muodosti siis 4 492
vastausta. Seuraavaksi kuvataan vastaajien sukupuolijakaumaa, ikää, koulutustaustaa ja
sosioekonomista asemaa (Taulukot 1 ja 2) sekä esitetään yhteenveto festivaalibarometrin
vastaajasta (Kuvio 1).
Nuorin vastaaja oli 12-vuotias ja vanhin 73-vuotias, keski-ikä oli 28,6 vuotta ja vastaajien
ikämediaani 26 vuotta. Vastaajista suurin osa (63 %) oli naisia (vrt. Cantell 2003) ja noin 90
% vastaajista asui kaupungissa. Eniten vastaajia oli Helsingistä (19 %), kun taas vastaajat
Turusta (10 %), Oulusta (7 %), Tampereelta (6 %) ja Espoosta (5 %) muodostivat muut
merkittävät kaupunkitason vastaajaryhmät. Maakunnittain vastaajien pääpaino oli
Uudellamaalla (33 %), Varsinais-Suomessa (13 %), Pohjois-Pohjanmaalla (9 %) ja
Pirkanmaalla (8 %).

Taustamuuttuja

Luokittelu

Sukupuoli

Mies

1 682

37 %

Nainen

2 810

63 %

Peruskoulu tai vastaava

548

12 %

Ammattikoulu tai -kurssi

963

21 %

1 007

22 %

Koulutus

Lukio tai ylioppilas

n

%
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Ammattiryhmä

Opistotason ammatillinen
koulutus

436

10 %

Ammattikorkeakoulu

877

20 %

Korkeakoulu, alemman
asteen tutkinto

262

6%

Korkeakoulu, ylemmän
asteen tutkinto

399

9%

67

1%

Ylempi toimihenkilö

403

9%

Alempi toimihenkilö

472

11 %

1 489

33 %

118

3%

1 550

35 %

Eläkeläinen

27

1%

Kotiäiti tai koti-isä

46

1%

247

5%

73

2%

1 656

37 %

10 000 – 19 999 €

741

16 %

20 000 – 29 999 €

806

18 %

30 000 – 39 999 €

691

15 %

40 000 – 49 999 €

349

8%

50 000 € tai enemmän

249

6%

Pääkaupunkiseutu

1 242

28 %

Muu kaupunki

2 749

61 %

Muu kunta

468

10 %

Ulkomaat

33

1%

Johtava asema

Työntekijä
Yrittäjä tai yksityinen
ammatinharjoittaja
Opiskelija

Työtön
Muu
Vuositulot

Kotipaikka

Alle 10 000 €

Taulukko 1. Vastaajaprofiili (n = 4 492)

Taustamuuttuja

Keskiluku

Arvo

Ikä:
minimi = 12 v. , maksimi = 73 v.

Mediaani

26

Keskiarvo

28,6

Yhteiskuntaluokka:
alin = 1, ylin = 10

Mediaani

5

Keskiarvo

5,4

Taulukko 2. Vastaajaprofiilit, keskiluvut

Suurella osalla vastaajista (35 %) opinnot olivat vielä kesken, joten myös tulot olivat
hyvin pienet ‒ jopa alle köyhyysrajan. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että tästä
huolimatta vastaajat katsoivat kuitenkin kuuluvansa keskiluokkaan (Kaavio 1). Tästä voi
päätellä, että arvioidessaan omaa yhteiskuntaluokkaansa informantit vertasivat itseään toisiin
samanikäisiin tai samaistuivat vanhempiensa yhteiskuntaluokkaan.

Kaavio 1. Yhteiskuntaluokka
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Kuvio 1. Festivaalibarometrin vastaaja. Yhteenveto.

3 Vastaajien suhde musiikkiin ja arvot – asiakastiedon syventäminen

3.1. Vastaajien suhde musiikkiin
Cantellin (2003) mukaan tapahtumakävijöillä voi olla usein läheinen kosketus alaan
omakohtaisen harrastuneisuuden kautta. Hän jatkaa, että kulttuuritapahtumien kuluttaminen
kasautuu yleisesti siten, että kiinnostus ei kohdistu ainoastaan yhteen vaan useampaan
taiteenalaan. Tässä tutkimuksessa ei niinkään oltu kiinnostuneita kävijöiden
musiikkiharrastuneisuudesta itsessään, vaan pikemminkin haluttiin kartoittaa kävijöiden
suhdetta musiikkiin ja sitä kautta musiikin osuutta osana tuotettavaa festivaalielämystä.
Packer ja Ballantyne (2010) ovat jopa todenneet, että musiikkifestivaalielämyksilla on
positiivinen vaikutus kävijöiden hyvinvointiin.
Yleisesti tarkastellen vastaajien oma suhde musiikkiin oli voimakas (Kaavio 2). Lähes 90
% vastaajista musiikki oli tärkeimpiä asioita elämässä ja musiikki synnytti heissä

voimakkaita tunnereaktioita. Erityisesti nuorille oli tärkeää etsiä uutta, kiinnostavaa
musiikkia (Pearsonin korrelaatiokerroin -0,214, p < 0,001).
Musiikkisuhteen
lisäksi
kyselyssä
tiedusteltiin
musiikkitapahtumien
kävijäharrastuneisuutta myös festivaaliajan ulkopuolella. Vastaajat kävivät vuoden aikana
keskimäärin kahdella rytmimusiikkifestivaalilla, neljässä klubi-, ravintola- tai
konserttisalikonsertissa sekä yhdessä stadion- tai hallikonsertissa. Tämä ei osoita
festivaalikävijöissä ns. kulttuurin suurkuluttajuutta elävän musiikin osalta, mikä on
ristiriidassa sen kanssa, että vastaajilla on varsin aktiivinen musiikkisuhde (ks. Kaavio 2).
Vähäistä elävän musiikin tapahtumien kävijäaktiivisuutta selittävät vastaajapopulaation hyvin
alhaiset vuositulot. Eniten vuositulot vaikuttivat stadion- ja hallikonserttikäyntien määrään
(Pearsonin korrelaatiokerroin 0,172; p < 0,001) ja vähiten festivaalikäyntien määrään (0,044;
p < 0,01).

Kaavio 2. Vastaajien suhde musiikkiin

3.2. Arvot
Hede, Jago ja Deery (2004) ovat tutkineet musikaalikävijöiden arvoja ja he päätyivät
siihen, että henkilökohtaiset arvot vaikuttivat tyytyväisyyteen, joka kohdistui tapahtuman
yksittäisiin elementteihin. Sen sijaan arvoilla ei ollut vaikutusta siihen, miten tyytyväinen
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kävijä oli itse kokonaisuuteen. Woosnan, McElroy ja van Winkle (2007) tarkastelivat arvojen
ja osallistumismotivaation välistä yhteyttä teatterifestivaalilla. He totesivat, että arvot
vaikuttivat festivaalikävijöiden osallistumismotivaatioon, mutta vain vähäisessä määrin.
Morgan (2006) painotti kuitenkin sitä, että festivaalikävijät arvioivat elämystään ja koko
tapahtumaa omien arvojensa pohjalta. Kinnusen tutkimuksessakin (2013) yli puolet
vastaajista ilmoitti, että omien arvojen mukainen tapahtumasponsori paransi heidän
tunnelmaansa.
Anderton (2009) on kehottanut tarkastelemaan myös festivaalin avainhenkilöiden omia
uskomuksia ja sosiokulttuurista taustaa. Monet suuret kotimaiset rytmimusiikkifestivaalit
korostavat ympäristövastuutaan tuoden siten julki ekologisuutta tukevia arvoja. Ruisrock on
tehnyt yhteistyötä Kynnys ry:n kanssa haluten parantaa festivaalin saavutettavuutta. Schwartz
(2009) toteaa, että yleensä ihminen tiedostaa arvot vasta silloin, kun joku tilanne on omien
arvojen vastainen. Näin ollen onkin luonnollista pyrkiä vertaamaan sitä, kohtaavatko yleisön
ja festivaalien edustamat arvot. Yksilön arvot ovat suhteellisen staattisia, mutteivat suinkaan
pysyviä. Voimakkainta arvojen muutos on 15-24 -vuotiailla (Puohiniemi 2006), jotka ovat
monien rytmimusiikkifestivaalien pääkohderyhmää.
Festivaalibarometrin
vastaajaprofiileja
haluttiinkin
syventää
perinteisten
sosiodemografisten tekijöiden lisäksi myös kävijöiden henkilökohtaisilla arvoilla. Niitä
käsiteltiin kyselyssä Shalom H. Schwartzin arvo-orientaation pohjalta soveltaen Lindemanin
ja Verkasalon kehittämää lyhennettyä kyselyversiota, missä vastaajat arvioivat kunkin
attribuuteilla täydennetyn arvon merkitystä itselleen (Karppinen & Tiainen 2010; Lindeman
& Verkasalo 2005; Schwartz 2009). Schwartzin arvomalli perustuu kymmeneen arvoon:
valta, suoriutuminen, hedonismi, virikkeellisyys, itseohjautuvuus, universalismi,
hyväntahtoisuus, perinteet, yhdenmukaisuus ja turvallisuus. Näitä on kuvattu tarkemmin
taulukossa 3.
Arvo

Arvoa kuvaavat attribuutit

Valta

Arvovalta, varakkuus, yhteiskunnallinen valta

Suoriutuminen

Kunnianhimo, menestys, kyvykkyys, vaikutusvalta

Hedonismi

Mielihyvä, elämästä nauttiminen, itsensä hemmottelu

Virikkeellisyys

Vaihteleva ja jännittävä elämä, uskaliaisuus

Itseohjautuvuus

Luovuus, vapaus, omien tavoitteiden valitseminen, uteliaisuus, riippumattomuus

Universalismi

Laajakatseisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, maailmanrauha,
kauneuden maailma, yhteys luontoon, kypsä elämänymmärrys, ympäristön
suojeleminen

Hyväntahtoisuus

Auttavaisuus, rehellisyys, anteeksiantavuus, vastuullisuus, luotettavuus, tosi
ystävyys, kypsä rakkaus

Perinteet

Perinteiden kunnioitus, nöyryys, hurskaus, oman elämänosan hyväksyminen

Yhdenmukaisuus

Velvollisuudentuntoisuus, itsekuri, kohteliaisuus, vanhempien ihmisten
kunnioittaminen

Turvallisuus

Yhteiskunnallinen järjestys, perheen turvallisuus, kansallinen turvallisuus,
puhtaus, palvelusten vastavuoroisuus

Taulukko 3. Schwartzin arvo-orientaatiot (Karppinen & Tiainen 2010; Lindeman & Verkasalo 2005;
Schwartz 2009)

Schwartzin mallissa arvot ovat joko toisiaan täydentäviä (yhteensopivia) tai keskenään
ristiriidassa (yhteensopimattomia). Arvoja voidaan kuvata kehänä (Kaavio 3), jossa kaksi
toisiaan lähellä olevaa arvoa korreloi keskenään. Kehällä vastakkaisilla puolilla olevat arvot
ovat keskenään ristiriidassa. Esimerkiksi universalismi ja valta ovat yhteensopimattomia, kun
taas universalismi ja itseohjautuvuus täydentävät toisiaan. Mitä kauempana arvot ovat
toisistaan, sitä vähemmän ne korreloivat keskenään. (Schwartz 2009.)

Kaavio 3. Schwartzin arvo-orientaatiot (Schwartz 2009)

Kun kyselyyn vastaajan ikä nousi, vallan, suoriutumisen ja virikkeellisyyden merkitys
väheni. Kun koulutus lisääntyi, perinteiden merkitys väheni. Hyväntahtoisuus ja
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universalismi olivat vastaajajoukossa naisille olennaisesti tärkeämpiä kuin miehille.
Taulukkoon 4 on koottu suomalaisten ja tämän kyselyn vastaajien arvot tärkeysjärjestyksessä.
Eroja selittää se, että festivaalibarometriin vastanneet ovat nuorempia ja koulutetumpia kuin
suomalaiset keskimäärin: Hedonismi on tärkeämpää nuoremmille, kun taas
yhdenmukaisuuden ja turvallisuuden merkitys nousee ihmisen vanhetessa. Itseohjautuvuus on
tärkeämpää koulutetummille, ja koulutuksen lisääntyessä yhdenmukaisuuden ja
turvallisuuden merkitys vähenee. (Schwartz 2007, 188-189)
Suomalaiset keskimäärin
(Puohiniemi 2006, 21)

Kyselyyn vastanneet

Hyväntahtoisuus

Hyväntahtoisuus

Turvallisuus

Hedonismi

Yhdenmukaisuus

Itseohjautuvuus

Universalismi

Universalismi

Hedonismi

Turvallisuus

Itseohjautuvuus

Yhdenmukaisuus

Suoriutuminen

Virikkeellisyys

Virikkeellisyys

Perinteet

Perinteet

Suoriutuminen

Valta

Valta

Taulukko 4. Suomalaisten ja kyselyyn vastanneiden arvot tärkeysjärjestyksessä

4 Festivaaliosallistuminen ja tuotannollisten tekijöiden merkitys
Seuraavaksi esitellään saatuja vastauksia tuotannollisesti yksityiskohtaisempien
kysymysten kuten festivaalikäyntien, suomalaisten festivaalien tason arvioinnin,
festivaaliosallistumisiin vaikuttavien seikkojen ja tapahtumauskollisuuden näkökulmista.
Esitettyjen kysymysten tavoitteena oli kerätä tietoa yleisesti kävijän osallistumismotivaatiota
määrittävistä tekijöistä (ks. myös Abreu-Novais & Arcodia 2013). Toisaalta kysymysasettelu
suunnattiin festivaalielämyksen tuottamista käsitteleviin yksityiskohtiin (so. esimerkiksi
sisältö, yleinen hintataso, palvelut, festivaalialue, turvallisuus; myös Getz 1989) elämyksen
syntymisen edellytyksenä (vrt. Morgan 2008, 82; Kinnunen 2013, 44).

4.1. Festivaalikäynnit
Kaavioon 4 on koottu yhteen se, millä rytmimusiikkifestivaaleilla vastaajat kävivät kesällä
2014. Mukana ovat ne festivaalit, joista oli vähintään 100 mainintaa. Vastaajista suurin osa
oli käynyt Ruisrockissa (833 vastaajaa). Seuraavaksi suurimmat festivaalit olivat Weekend
Festival ja Tuska, joissa kummassakin oli käynyt yli 600 vastaajaa. Ulkomaiset festivaalit on
kuvattu kaaviossa yhtenä ryhmänä. Ulkomaisista festivaaleista eniten käyntejä (28) oli
saksalaisella Wacken Open Air -festivaalilla. Vastaajista 17 oli käynyt Unkarissa Szigetfestivaalilla ja yli kymmenen vastaajaa oli käynyt Tanskan Roskildessa tai Belgian
Tomorrowland-festivaalilla. Kaiken kaikkiaan ulkomaisilla festivaaleilla kävijöiden määrä
oli suhteellisen suuri, mutta käynnit hajaantuivat hyvin monelle eri festivaalille.

Kaavio 4. Vastaajien festivaalikäynnit kesällä 2014, vähintään 100 mainintaa

4.2. Vastaajien näkemykset festivaalien tasosta Suomessa
Kaavioon 5 on koottu vastaajien näkemyksiä suurimpien kotimaisten festivaalien tasosta
tietyillä osa-alueilla. Festivaalikävijät pitävät tekniikkaa, ohjelmistoa, markkinointia ja
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turvallisuuspalveluja erittäin korkeatasoisina. Sen sijaan festivaalien tarjoamat palvelut
kaipaavat parannusta. Erityisen kriittisesti suhtaudutaan VIP- ja anniskelupalveluihin. VIPpalveluiden osalta on huomioitava, että niitä arvioi vain kolmannes kaikista vastaajista.
Lisäksi anniskelupalveluiden osalta mielipiteisiin on saattanut vaikuttaa kyselyhetkellä
(lokakuu 2014) käynnissä ollut kriittinen keskustelu alkoholilainsäädännön uudistamisesta
sekä erityisesti siihen liittyvistä säännöistä ja rajoituksista.

Kaavio 5. Suurimpien suomalaisten festivaalien taso vastaajien mielestä

4.3. Festivaaliosallistumisiin vaikuttavat seikat – hinnat ja festivaalielämyksen muodostuminen
Kun kysyttiin, mitkä seikat vaikuttavat informanttien festivaaliosallistumisten määrään,
tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat pääsylippujen hinnat ja tapahtuman ohjelmisto (Kaavio 6).
Mitä nuorempi vastaaja oli, sitä tärkeämpää oli ystävien mukanaolo. Vaikka informaation
saaminen ja turvallisuus ovat tässä listassa alhaisella sijalla, se ei tarkoita sitä, etteivätkö
nämä asiat olisi tärkeitä. Alhaista sijoittumista selittää aiemmin kaavion 5 kautta saatu tieto,

että vastaajien mielestä informaation saatavuus ja festivaalien turvallisuus on jo nyt erittäin
korkealla tasolla. Kävijät siis odottavatkin, että kyseiset seikat ovat kunnossa eikä niitä
tarvitse erikseen arvioida, kun suunnitellaan festivaaleille osallistumista.
Taulukkoon 5 on koottu vastaajien hintanäkemyksiä. Mitä suuremmat vastaajan vuositulot
olivat, sitä enemmän he olivat valmiita maksamaan eri tuotteista ja palveluista. Korrelaatio
vuositulojen ja annetun hinnan välillä oli suurin matkojen (Pearsonin korrelaatiokerroin
0,189; p < 0,001) ja majoituksen (0,136; p < 0,001) kohdalla. Koska hajonta oli suurta,
keskiluvuista on mielekkäintä tarkastella nimenomaan mediaania.
Erityisen mielenkiintoista on tarkastella näkemyksiä alkoholin hinnoista. Viisi vastaajaa
oli sitä mieltä, että annos (0,33 l) keskiolutta tai siideriä saisi maksaa 50 euroa. Muiden osaalueiden osalta heidän hintahaarukkansa vastasi vastausten yleistä linjaa, joten kyse oli
tietoisesta valinnasta. Mikä saattaisi olla syynä haluun nostaa anniskeluhintoja huippuunsa?
Viidestä maksimihinnan antaneesta kolmelle monipuoliset anniskelupalvelut eivät olleet
lainkaan tärkeitä. Kaksi maksimihinnan antaneista oli alaikäisiä, jotka eivät olisi voineetkaan
käyttää anniskelupalveluja. Näin ollen voidaan päätellä, että yksi syy korkealle alkoholin
hintaehdotukselle oli se, että kyseiset vastaajat eivät itse käytä anniskelupalveluja ja he ovat
mahdollisesti myös sitä mieltä, että festivaaleilla ei tulisi tarjoilla alkoholia lainkaan.
Ylipäätään anniskelupalvelujen tärkeyden ja esitetyn anniskeluhinnan välillä oli tilastollisesti
merkittävä korrelaatio siten, että mitä merkityksettömämpiä anniskelupalvelut olivat, sitä
suuremmaksi anniskeluhintaa esitettiin. Korrelaatio oli toki hyvin vähäinen (-0,041), mutta
tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01). Keskiolut- tai siideriannokselle hyväksyttävänä
pidettävää hintaa koskevien vastausten mediaania (viisi euroa) voidaan pitää yllättävän
korkeana huomioiden kesän 2014 festivaalien hintataso: joillain kyselyyn osallistuneista
festivaaleista (esim. Provinssirock) keskioluen litrahinta oli mediaani- ja jopa
keskiarvovastaustakin matalampi.

Mitä seuraavat tuotteet tai palvelut
saisivat mielestäsi maksaa
kotimaisilla festivaaleilla?

Keskiarvo
(€)

Mediaani
(€)

Keskihajonta

Minimi Maksimi
(€)
(€)

Kolmen päivän pääsylippu
korkeatasoista ulkomaista ohjelmaa
tarjoaville festivaaleille

112,87

100

31,53

1

500

Kolmen päivän pääsylippu täysin
kotimaista ohjelmaa tarjoaville
festivaaleille

76,14

75

22,67

0

250

Laadukas ruoka-annos festivaalialueella

9,42

8

10,55

1

610

Sängyllinen sisätilamajoitus omassa
huoneessa (hinta per henkilö, yhdeltä
yöltä)

42,47

40

39,54

0

999
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Matkustaminen
festivaalipaikkakunnalle (Suomessa) ja
takaisin (hinta/kustannus per henkilö)

44,73

40

27,47

0

500

Annos (0,33L) keskiolutta tai siideriä
festivaalialueella

4,62

5

2,01

0

50

Taulukko 5. Vastaajien hintakäsitykset

Kaavio 6. Festivaaliosallistumisiin vaikuttavat seikat

Kun festivaalikävijöiltä kysyttiin, mitkä asiat ovat heille tärkeitä kokonaiselämyksen
kannalta, tärkeimmiksi nousivat festivaalialueen palveluiden hintataso, tunnelma ja siistit
wc:t. Ohjelma tuli vasta näiden jälkeen. Elämystekijöistä on syytä huomioida se, että
yllättävät ja odottamattomat elämykset festivaalin aikana, uusiin ihmisiin tutustuminen ja
festivaalitunnelmien jakaminen netissä olivat sitä tärkeämpiä, mitä nuorempi vastaaja oli.

Erityisesti uusiin ihmisiin tutustumisen voi nuoruuteen yhdistettynä tulkita kiinnostukseksi
parin löytämiselle. Festivaalielämyksiin vaikuttavat tekijät on koottu kaavioihin 7 ja 8.

Kaavio 7. Festivaalielämykseen vaikuttavat tekijät (13 tärkeintä)
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Kaavio 8. Festivaalielämykseen vaikuttavat tekijät (12 vähiten tärkeintä)

4.4. Tapahtumauskollisuus
Festivaalikävijöiden tapahtumauskollisuudesta voidaan sanoa, että mitä vanhempi vastaaja
oli, sitä varmempana hän piti osallistumistaan festivaaleille myös 5 tai 10 vuoden kuluttua
(Kaavio 9). Nuoremmat vastaajat pystyivät sanomaan osallistuvansa varmasti vain tulevana
vuonna. Tästä voi päätellä, että mikäli henkilö käy festivaaleilla 30-vuotiaana, hän on
todennäköinen festivaalikävijä myös 40-vuotiaana.

Kaavio 9. Arvio omasta festivaaliosallistumisesta vuoden, 5 vuoden ja 10 vuoden kuluttua

Suurimpina syinä sille, miksi vastaaja ei osallistuisi festivaaleille viiden vuoden päästä,
olivat tärkeysjärjestyksessä: ikä ja vanheneminen, perheen perustaminen ja lasten saaminen
(vrt. myös Purhonen ym. 2014), festivaaliosallistumisen hinta ja oma taloudellinen tilanne,
muu erittelemätön elämäntilanteen muuttuminen tai se, että ohjelma ei ole riittävän
kiinnostavaa. Kaiken kaikkiaan vastaajat analysoivat omaa tulevaisuuttaan huomioiden sen,
että lähimmän viiden vuoden sisällä heidän elämässään tapahtuu suuria muutoksia. Valtaosa
arvioi, että he perustavat perheen, jolloin elämän prioriteettien uskottiin muuttuvan: ”Olen
juuri siinä iässä, että kohta pitäisi hankkia lapsia jos on hankkiakseen. Lasten kanssa tuskin
tulen festareille ainakaan ihan heti” (nainen, 29 vuotta).
Muiden asioiden uskotaan nousevan ajan myötä tärkeämmiksi kuin festivaaleille
osallistuminen tai musiikin kuuntelu, mikä oli vastaushetkellä äärimmäisen tärkeää. Toinen
suuri, ennakoitu elämänmuutos oli opintojen päättäminen, työelämään siirtyminen ja sen
tuomat rajoitteet ajankäytössä.
Esiin nostettiin myös se, että kotimaisilla festivaaleille on liikaa sääntöjä ja rajoituksia:
”JOS en osallistu, epäilen sen johtuvan erilaisten rajoitusten ja kieltojen edenneen siihen
pisteeseen, että tapahtumasta nauttiminen on käynyt mahdottomaksi” (mies, 30 vuotta). Osa
vastaajista piti ulkomaisia festivaaleja halvempina, laadukkaampina ja vapaampina. Muita
syitä osallistumattomuuteen olivat mukavuudenhalu ”Vanha ei jaksa enää reissata ja
remuta” (mies, 37 vuotta), sää, humalaisten määrä, vastaajan mielestä liian nuoret
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festivaalikävijät ”Johtuen alaikäisistä aivan pää jäässä heiluvista teineistä, jotka ei edes
tiedä ketä festivaaleilla esiintyy vaan tulevat sinne ryyppäämään” (nainen, 19 vuotta), huonot
järjestelyt kuten lippujen ja palvelujen hinta-laatu -suhde, jonot, istumapaikkojen puute,
tapahtuman kaupallistuminen tai vastaajan usko siihen, että hän saattaa sairastua tai jopa
kuolla viiden vuoden sisällä: ”Saatan olla kuollut tai viiden vuoden päästä on niin paskaa
musiikkia” (mies, 42 vuotta).

5 Yhteenveto ja arviointi
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kyselyaineiston pohjalta käsitys
suomalaisten rytmimusiikkifestivaalien asiakaskunnasta. Tapahtuma- ja festivaalitutkimuksen
näkökulmasta festivaalibarometri tuotti arvokasta tietoa rytmimusiikkifestivaalien
kotimaisesta yleisöpohjasta. Lisäksi laaja aineisto mahdollisti segmentoinnin esimerkiksi
seuraavassa artikkelissa kuvatulla tavalla (Kinnunen & Luonila 2015). Tämä artikkeli on
ensimmäinen kirjallinen yhteenveto kerätystä aineistosta ja barometrin tuloksia on esitetty
helmikuussa 2015 pidetyn MARS -festivaalin yhteydessä.
Kyselyn festivaalit edustivat erilaisessa elinkaarensa vaiheessa olevia tapahtumia.
Jaottelua on tehtävissä niin ikään perinteisen leiriytymismahdollisuuden sisältävän sekä
kaupunkimiljöössä olevan festivaalityypin välillä. Lisäksi tapahtumat voidaan jakaa tietyn
musiikillisen genren tai tarjonnaltaan laveampien yleisfestivaalien suhteen. Esimerkiksi
Blockfest ja Weekend edustavat nuorisosegmentin suosimia urbaaneja tapahtumia, kun taas
Provinssi-, Ilosaari- ja Ruisrock ovat esimerkkejä niin kutsutuista perinteisistä
yleisfestivaaleista.
Yleisesti ottaen yleisön sosiodemografisten taustatietojen ja arvojen kerääminen tuottaa
myös arvokasta tietoa tämän hetken yhteiskunnasta ja erityisesti opiskelijoiden tilanteesta.
Yksi kiinnostavimmista löydöksistä oli vastaajien luokkanäkemys, joka ei korreloi
ansiotulojen kanssa. Vastaajien vakaa tahto osallistua festivaaleille taloudellisista rajoitteista
huolimatta osoittaa festivaalielämysten merkitystä osallistujien elämässä. Tässä yhteydessä
on kuitenkin syytä tuoda esiin se Packerin ja Ballantynen (2010) ehkä yllättäväkin
tutkimustulos, että ne, jotka kävivät musiikkifestivaaleilla vain kerran parissa vuodessa,
kokivat kaikkein suurimpia hyvinvointivaikutuksia. Heidän mukaansa lisääntynyt
käyntikertojen määrä näytti vähentävän festivaalien vaikutusta henkiseen hyvinvointiin.
Tapahtumatuottamisen näkökulmasta tavoitteena oli eri festivaalituotantoalueiden
merkityksen tarkastelu kävijän arvioimana ja siten mahdollistaa tuotannon täsmällistä
resursointia. Tavoitteena oli myös tukea festivaalijohdon strategisia päätöksiä tulevaisuuden

kehittämistoimista huomioiden festivaalielämykseen vaikuttavia tekijöitä (ks. esim Morgan
2008). Yleisesti tarkastellen suomalaisten rytmimusiikkifestivaalien tuotannollista tasoa
pidettiin hyvänä, jolloin tuotantoresurssien ohjaus tuotannon eri osa-alueisiin on kävijän
näkökulmasta riittävällä tasolla. Festivaalien tulevaisuuden näkymiä tarkasteltaessa vastaajien
intressit osallistua festivaaleille vielä kymmenenkin vuoden kuluttua on vahva (Kaavio 9).
Mielenkiintoisena yksityiskohtana nousivat esiin festivaalialueen ja erityisesti wc-tilojen
siisteyden merkitys festivaalielämykselle. Vaikka positiivisen kävijäkokemuksen
perspektiivistä palvelut ja sisällölliset tekijät nähtiin valtaosin tärkeinä ja erittäin tärkeinä,
vahvistaa tieto perusfasiliteettien merkitystä osana festivaalielämyksen kokemista. Saman
suuntaisia havaintoja oli löydettävissä Englannissa tehdyssä markkinatutkimuksessa (Drury
2013): tärkein asiakkaiden kaipaama mukavuus oli huuhdeltava WC. Englannin vuotuisessa
Festival Awards -gaalassa on jopa oma palkintokategoriansa parhaiden saniteettipalveluiden
festivaaleille (www.festivalawards.com). Palkinnon perusteluissa todetaan: ” …festivaalin
wc-tilanne indikoi sitä, miten paljon järjestäjät arvostavat (tai eivät arvosta) yleisöään.”
Epäonnistuneesta tuotannosta esimerkkinä voidaan mainita Sonisphere Finland 2012, jolloin
kiivastunut festivaaliyleisö antoi runsain mitoin palautetta festivaalijärjestäjille juuri
festivaalialueen siisteydestä, wc-tiloista ja anniskelupalveluiden epäonnistumisista ‒
nimekkäästä artistikattauksesta huolimatta. (Sonisphere Finland, Facebook 2012; ks. myös
Morgan 2008).
On myös merkille pantavaa, että vastaajista vain noin neljännes piti mahdollisuutta jakaa
festivaalitunnelmia internetissä erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Viimeisimmän festivaali- ja
tapahtumatuotannon tulevaisuutta käsittelevän kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden mukaan
kävijän käytössä olevat digitaaliset kanavat ja teknologian kautta mahdollistuva
yhteisöllisyys nähdään yhä enenevässä määrin festivaalien tulevaisuuden kriittisenä
menestystekijänä (ks. esim. McLoughlin 2015; Koivisto & Luonila 2015; Yeoman 2013).
Toisaalta kysymysasettelussa ei erikseen määritelty eri sosiaalisen median kanavia, vaan
teknologian mahdollisuuksia kysyttiin yleisesti internet-tasolla, mikä voi selittää elämyksen
sähköisen jakamisen yllättävän vähäistä merkitystä kävijöille.
Asetelma ja tutkimuksessa käytetty festivaali-määritelmä mahdollistavat jatkossa useiden
eri näkökulmien pitkittäisseurannan. Yleisesti ottaen kävijöiden arvoihin liittyvä
kysymyksenasettelu mahdollistaa aineiston hyödyntämisen tulevaisuudessa myös laajemmin
vapaa-ajan käyttöä tarkastelevissa tutkimusraporteissa. Toisaalta pitkittäistutkimuksella
kerättävä tieto tulee tuomaan esiin mm. sen, miten nuorten tilanne festivaalikävijöinä on
mahdollisesti muuttumassa tulevina vuosina. Tähän näkökulmaan liittyen on mielenkiintoista
havainnoida jatkossa sitä, onko kävijöiden keski-ikä Suomen kontekstissa nousussa, kun
esimerkiksi Isossa-Britanniassa rockfestivaalien kävijöiden keski-ikä oli 2014 peräti 33
vuotta (Webster 2014). Pitkittäistutkimuksen edetessä on mahdollista vertailla eri
tapahtumatyyppien kehitystä festivaalielämyksen syntymiseksi kävijän niille asettamien
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edellytysten näkökulmasta ja siten tuottaa keskeistä informaatiota festivaalituottajien
strategisen päätöksenteon tueksi.
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FESTIVAALIBAROMETRI 2014: KÄVIJÖIDEN SEGMENTOINTI
Maarit Kinnunen, Lapin yliopisto, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI
Mervi Luonila, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

1 Johdanto
Edellisessä artikkelissa kuvattiin Festivaalibarometri 2014:n yleisiä tuloksia sekä
suomalaisten festivaalien tuotannollisen tason että festivaaliosallistumisen ja -uskollisuuden
näkökulmista. Rumpunen (2014, 47) toteaa kuitenkin aiheellisesti: ”Ammattimaisuus
tapahtuman teknisessä toteuttamisessa ei itsessään synnytä asiakasuskollisuutta tai sitouta
kohderyhmää kanta-asiakaskunnan muodostamaan yhteisöön”. Luonila (2014) on lähestynyt
festivaalijohtamista verkostossa tapahtuvana tuotantona ja pohtinut festivaalijohtamista
pirullisen ongelman näkökulmasta (Vartiainen ym. 2013) todeten vastaavasti: ”Vaikka itse
festivaali-infrastruktuurin
tuottaminen
on
tulkittavissa
rationaaliseksi
ja
festivaaliorganisaation
tavoitteen
mukaiseksi
toiminnaksi,
asettaa
keskeinen
sidosryhmäkumppani
toiminnan
organisoinnille
ja
johtamiselle
suurimman,
ennakoimattoman haasteen. Nimittäin yleisö”. (Luonila 2014, 41; ks. myös Getz 2015).
Onkin huomionarvoista, että kansainvälisessä festivaali- ja tapahtumajohtamiseen
keskittyvässä akateemisessa kirjallisuudessa kuluttaja- ja yleisökeskeinen ongelma-asettelu
on asemoitumassa ajankohtaiseksi tutkimusaiheeksi (esim. Yeoman ym. 2015a; Yeoman
2013; myös Getz 2012). Viime vuosina tieteellisillä foorumeilla on esitetty yhä enenevässä
määrin tutkimustietoa laajemmasta kuluttamisen muutoksesta sekä tapahtumien ja
festivaalien positiosta ja mahdollisuuksista osana entistä kilpaillumpaa vapaa-ajan markkinaa
(esim. Yeoman ym. 2015a). Samanaikaisesti festivaalituotannonkenttä elää huomattavaa
murroskautta niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Muutos on havaittavissa
esimerkiksi tapahtumien tuotannollisissa organisaatiorakenteissa ja erityisesti elävän musiikin
kuluttamisen murroksessa, kun tarkastellaan rytmimusiikkiin keskittyviä festivaaleja (ks.
esim. Koivisto & Luonila 2015). Alan ammattilaisten välisissä keskusteluissa ja
asiantuntijapuheenvuoroissa (esim. Reeperbahn festival 2014; MARS festivaali 2015)
erityisesti musiikin kuluttamisen muutoksen on nähty tuottavan festivaalitoimialan sisälle yhä
vahvemman kilpailuasetelman tapahtumien välille festivaalien sisältöjen ja potentiaalisten
kävijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. Voidaankin sanoa, että tässä yhteydessä
festivaaliasiakkuutta ja festivaalikuluttamista käsittelevä akateeminen keskustelu näyttää
korreloivan ammattilaisfoorumeilla huomioidun festivaalien tuotannollisen muutoksen
kanssa.
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Edellä kuvatun valossa onkin selvää, että eräänä keskeisenä kilpailutekijänä festivaalien
elinvoimaisuuden kannalta voidaan nähdä yhä yksityiskohtaisempi tiedonhankinta
festivaalikuluttajista. Laajempi festivaalikävijöiden tarkastelu, kuten Festivaalibarometri
2014,
antaa
toisaalta
mahdollisuuden
festivaalikävijöiden
asiakassegmenttien
muodostamiseen ja siten laajemman käsityksen muodostamiseen festivaaliyleisöistä. Tässä
keskustelussa keskeisessä asemassa on kuitenkin yksittäisen kuluttajan arvomaailma ja
identiteetti, joiden ominaispiirteiden tunnistaminen nähdään kriittisenä tekijänä tapahtumien
ja
festivaalien
tulevaisuuden
elinvoimaisen
toiminnan
suunnittelussa
sekä
tapahtumaelämyksen muotoilussa (ks. Yeoman ym. 2015b, 304–306).
Tässä artikkelissa kuvataan festivaalibarometriin vastaajien segmentointi tilastollisen
ryhmittelyanalyysin pohjalta. Ryhmittelyn pohjana käytettiin festivaalielämyksen osa-alueita,
festivaaliosallistumista mahdollistavia tekijöitä sekä henkilökohtaista musiikkimakua.
Tavoitteena on arvioida, millaisia kävijäryhmät ovat eri festivaaleilla, miten ne eroavat
toisistaan ja onko esimerkiksi kävijäuskollisuudessa eroja ryhmien välillä.
Festivaalikävijöiden segmentointi motivaatiotekijöiden pohjalta on kaikkein yleisintä
(esim. Formica ja Uysal 1998; Lee, Lee ja Wicks 2004; Li, Huang ja Cai 2009). Oakes (2010)
puolestaan jakoi brittiläisen jazz-festivaalin kävijät sen perusteella, millaisia jazz-levyjä he
ostivat. Ryhmiksi muotoutuivat modernin jazzin kuluttajat ja hybridi ryhmä, joka hankki sekä
perinteistä että modernia jazzia. Tämän jälkeen hän vertaili näiden kahden ryhmän
kulutustottumuksia ja kiinnostuksen aiheita. Prentice ja Andersen (2003) keskittyivät
matkailukohteen näkökulmaan: he jaottelivat Edinburgin festivaalikävijöitä sen pohjalta,
millaisista asioista he olivat kaupungissa käydessään kiinnostuneita. Thrane (2002) taas tutki
norjalaisen Kongsbergin jazz-festivaalin kävijöitä ja päätyi siihen, että osallistujan
motivaatiotekijät ja festivaalilla käytetyn rahan määrä korreloivat. ”Suurkuluttajien” (big
spenders) ryhmään kuuluvilla kiinnostus jazz-musiikkiin oli korkealla, kun taas
”säästäväisiin” (low spenders) kuuluville jazz-musiikki ei ollut niin tärkeää.

2 Menetelmä
Dolnicar ja Grün (2008) havaitsivat, että lähes 60 % matkailututkimuksen
segmentoinneista tehdään tiivistämällä ensin kysymyksiä faktorianalyysilla ja sen jälkeen
faktorien pohjalta tehdään ryhmittelyanalyysi (esim. Formica & Uysal 1998; Lee, Lee &
Wilks 2004; Li, Huang & Cai 2009). Faktorianalyysissa tuloksista jätetään pois ne osiot,
jotka latautuvat heikosti. Tästä taas seuraa (Sheppard 1996, Dolnicarin ja Grünin 2008

mukaan) se, että joukosta saatetaan pudottaa pois sellaisia tekijöitä, jotka itse asiassa voisivat
erottaa ryhmiä toisistaan. Dolnicar ja Grün (2008) vertailivat faktori-ryhmittelyanalyysilla ja
raakadatan suoralla ryhmittelyllä saatuja tuloksia ja päätyivät siihen, että raakadataan
pohjautuva ryhmittely olisi aina paras vaihtoehto.
Festivaalibarometrin vastaajien
ryhmittelyanalyysi on tehty raakadatan pohjalta.
Ryhmittelyanalyysi tehtiin käyttäen kolmea kysymysryhmää (kysymykset on kuvattu
kokonaisuudessaan liitteessä 1):
•
•
•

Minulle tärkeitä asioita festivaalielämyksen onnistumisen kannalta ovat... (1 = Ei
lainkaan tärkeä ... 7 = Erittäin tärkeä)
Osallistuisin useammin festivaaleille, jos... (1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin
samaa mieltä)
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? (1 = En lainkaan kiinnostavana
... 7 = Erittäin kiinnostavana)

Kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin vastattiin Likertin asteikolla yhdestä seitsemään.
Ennen varsinaisen ryhmittelyn tekemistä on huomioitava vielä se, että vastaajat käyttävät
asteikkoja eri tavoilla: toiset käyttävät vain asteikon alimpia arvoja ja toiset saattavat
hyödyntää vain sen ylimpiä arvoja. Pesonen ja Honkanen (2014) toivat esiin sen, että
vastaustyylit voivat johtaa ryhmittelyihin, joissa on [muiden ryhmien lisäksi] mukana aina
kaksi ryhmää: ’passiiviset’ vastaajat sekä ’kaiken haluavat’ vastaajat. Tässä ’passiiviset’
vastaajat kuvastavat niitä henkilöitä, jotka käyttävät vastausasteikon alimpia arvoja ja ’kaiken
haluavat’ niitä, jotka käyttävät vain asteikon yläpäätä. Myös festivaalibarometrissa oli
havaittavissa vastaava tendenssi. Tästä johtuen ryhmittelyyn sisällytetyille vastauksille on
tehty ensin standardointi, missä vastauksesta on ensin vähennetty kyseisen kysymysryhmän
keskiarvo ja jaettu tämä sitten kyseisen kysymysryhmän keskihajonnalla:

Si = (xi-Mi) / SDi,
missä
Si on vastauksen standardoitu arvo,
xi on vastaajan antama arvo,
Mi on vastaajan kaikkien vastausten keskiarvo kyseisessä kysymysryhmässä ja
SDi on vastaajan kaikkien vastausten keskihajonta kyseisessä kysymysryhmässä.
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Ryhmittelyanalyysissa käytettiin kolmea kysymysryhmää. Näiden sisällä vaihtoehtoja oli
12-25 eli hyvin suuri määrä. Tässä ei kuitenkaan haluttu tiivistää vastauksia Dolnicarin ja
Grünin (2008) esittämästä syystä ja toisaalta käyttämällä laajaa mielipidevalikoimaa oli
mahdollista löytää muitakin erottelutekijöitä kuin musiikkimaku, joka oli vahvin erotteleva
tekijä ryhmien välillä.

3 Tulokset
Ryhmittelyanalyysi tehtiin käyttäen K-means -ryhmittelyanalyysia ja ja sen pohjalta
päädyttiin viiteen ryhmään: uskollinen heavy-heimo, aikuistuva dance-kansa,
sisältöorientoituneet rokkidiggarit, hintatietoiset popparit ja kouluttautuneet kaikkiruokaiset
(ks. Taulukko 1)
Segmentti
Uskollinen heavy-heimo
Aikuistuva dance-kansa
Sisältöorientoituneet rokkidiggarit
Hintatietoiset popparit
Kouluttautuneet kaikkiruokaiset
Yhteensä

n

%
1.121
904
898
797
659
4.379

25,6 %
20,6 %
20,5 %
18,2 %
15,1 %
100 %

Taulukko 1. Festivaalibarometrin segmentit (n = 4.379, ryhmiin kuulumattomia = 113)

Ryhmittelyn tärkeimmäksi tekijäksi nousi musiikkimaku. Taulukkoon 2 on koottu ne
vastaukset, jotka vaikuttivat eniten ryhmien muodostumiseen. Mitä suurempi F-arvo on, sitä
merkittävämpi kyseinen väite on ollut ryhmien syntymisessä. Suuri F-arvo ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että kyseinen asia olisi välttämättä ryhmään kuuluville henkilöille hyvin tärkeä,
vaan asia voi olla myös sellainen, jolla on jonkun ryhmän jäsenille erityisen vähän merkitystä
(esim. iskelmämusiikki ei kiinnostanut mitään ryhmää, mutta kaikkiruokaiset suhtautuivat
siihen kaikkein negatiivisimmin).
Kysymys / väittämä
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? Heavy metal
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? Elektroninen tanssimusiikki
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? Muu elektroninen musiikki
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? Punk
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? Rock

F-arvo
2.177,466
948,405
769,607
720,048
662,652

Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? Rap, hip-hop
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? R&B, soul, funk
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? Pop
Minulle tärkeitä asioita festivaalielämyksen onnistumisen kannalta ovat...
... festivaalin ympäristömyönteisyys ja vastuullisuus
Minulle tärkeitä asioita festivaalielämyksen onnistumisen kannalta ovat...
... monipuoliset anniskelupalvelut
Minulle tärkeitä asioita festivaalielämyksen onnistumisen kannalta ovat...
... festivaalin edustamat arvot
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? Iskelmä
Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä? Indie, alternative
Osallistuisin useammin festivaaleille, jos...
... festivaalialueilla olisi vähemmän sääntöjä, kieltoja ja rajoitteita

608,216
308,010
274,675
270,758
249,808
244,796
236,934
226,008
210,342

Taulukko 2. Merkittävimmät F-arvot

Kuvioon 1 on koottu edellä kuvattujen ryhmien edustavuus niillä festivaaleilla, joilla
kävijät kertoivat käyneensä vuoden 2014 aikana. Karkeasti ottaen voidaan todeta, että
Tuskassa käyvät uskolliset heavy-heimolaiset ja Weekend-festivaalilla aikuistuva dancekansa. Ruisrockin suurin kävijäryhmä oli hintatietoiset popparit, ja kaikkiruokaisia käy eniten
Flow’ssa. Sisältöorientoituneiden suosiksiksi nousee Tuska.
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Kuvio 1. Kesän 2014 suurimmat festivaalikäynnit segmenteittäin

3.1 Uskollinen heavy-heimo
Heavy-heimolaiset on ainoa ryhmä, jossa on enemmän miehiä (56 %) kuin naisia (44 %).
He ovat iältään vanhimpia (keskimäärin 32-vuotiaita) ja heillä on korkeammat tulot kuin
muilla ryhmillä (ks. Kuvio 2). Korkea tulotaso korreloi iän ja työssä käynnin kanssa, sillä
muissa ryhmissä opiskelijoilla on varsin suuri edustus. Heavy-heimolaiset seuraavat heavy
metallia, rockia ja punkkia – mitkään muut musiikkisuunnat eivät heitä juurikaan kiinnosta.
Vuonna 2014 heavy-heimolainen kävi ilman muuta Tuskassa, mutta mahdollisesti myös
Sonispheressä, Ruisrockissa, Qstockissa, Ilosaarirockissa tai Provinssissa. Kaikista ryhmistä
nimenomaan heavy-heimolaiset käyvät eniten ulkomaisilla festivaaleilla – tällöin kohteena on
yleensä joku Keski-Euroopan heavy-musiikkiin profiloituva festivaali. Koska musiikkimaku
ohjaa vahvasti heavy-heimolaisen festivaalivalintoja, hän on myös hyvin uskollinen kävijä.
Heavy-heimolaisen merkittävimmät arvot ovat tärkeysjärjestyksessä hyväntahtoisuus,
hedonismi, itseohjautuvuus ja turvallisuus.

Kuvio 2. Tyypillinen uskollinen heavy-heimolainen

Heavy-heimolaiselle monipuoliset anniskelupalvelut ovat tärkeitä ja he suhtautuvat
kaikkein kriittisimmin erilaisiin sääntöihin ja rajoituksiin. Sen sijaan festivaalin edustama
ympäristömyönteisyys tai muut festivaalin edustamat arvot eivät heitä juurikaan kiinnosta.
Heille on merkityksellistä, että hinnat ovat kohtuullisia ja festivaalilla on siistiä. Myös
jonottomuus ja ohjelma ovat tärkeitä.
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3.2 Aikuistuva dance-kansa
Dance-kansan edustaja on vastaajista nuorin, keskimäärin 20-vuotias. Erilainen
elektroninen musiikki sekä pop, rap ja hip-hop ovat kiinnostavimmat musiikkisuunnat, mutta
myös rock, R&B, soul ja funk, reggae, dub ja ska kiinnostavat jonkin verran (ks. Kuvio 3).
Dance-kansa pitää osallistumistaan festivaaleille 10 vuoden päästä epätodennäköisempänä
kuin valtaosa muista ryhmistä. Tämä johtunee siitä, että nuorelle kymmenen vuoden
ajanjakso voi tuntua pitkältä ajalta. Vuonna 2014 dance-kansa kävi erityisesti Weekendfestivaalilla, mutta myös Ruisrockissa ja Summer Soundissa.

Kuvio 3. Tyypillinen aikuistuvan dance-kansan edustaja

Dance-kansalle tärkeimmät arvot ovat hyväntahtoisuus, hedonismi, itseohjautuvuus ja
virikkeellisyys. Virikkeellisyys onkin tyypillinen nuorille tärkeä arvo. Festivaalin edustamat
arvot eivät kiinnosta dance-kansaa: festivaalin ympäristömyönteisyydellä tai
vastuullisuudella ei ole heille merkitystä. Sen sijaan ystävien osallistuminen festivaaleille on
hyvin tärkeää, samoin se, että festivaalilla on ulkomaisia esiintyjiä. Lisäksi festivaalilla tulee
olla siistiä ja kohtuulliset hinnat. Huolimatta hintatietoisuudestaan (tai ehkä juuri siitä
johtuen) ja siitä, että dance-kansa ansaitsee kaikkein vähiten, he ovat valmiita maksamaan
eniten hyvästä ulkomaisesta ohjelmistosta.

3.3 Sisältöorientoituneet rokkidiggarit
Sisältöorientoituneet rokkidiggarit ovat kiinnostuneita rockista, heavy metallista, punkista,
indie & alternative -musiikista sekä popista (ks. Kuvio 4). Muu musiikki ei heitä juuri
kiinnosta. Heille tasainen ja monipuolinen esiintyjäkokonaisuus on ryhmistä tärkeintä, kun
taas festivaalialueen palvelut ovat vähiten tärkeitä. Sisältöorientoituneiden ryhmä käy
kaikkein varmimmin festivaaleilla myös 10 vuoden päästä. Sisältöorientoituneiden
tärkeimmät arvot ovat hyväntahtoisuus, itseohjautuvuus, universalismi ja hedonismi. Koska
universalismi on korkealla sisältöorientoituneiden arvohierarkiassa, festivaalin
ympäristömyönteisyys ja vastuullisuus on heille ryhmistä tärkeintä, muttei kuitenkaan
osallistumisen kannalta kovin olennaista.

Kuvio 4. Tyypillinen sisältöorientoitunut rokkidiggari

Vuonna 2014 sisältöorientoituneet kävivät Tuskassa, Ruisrockissa, Ilosaaressa,
Provinssissa, Qstockissa, Sonispheressä: he liikkuivat siis vaihtelevalla festivaalikentällä.
Tärkeimpiä asioita heille ovat festivaalin tunnelma, hintataso, siisteys ja ohjelma.
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3.4 Hintatietoiset popparit
Hintatietoiset popparit on hyvin naisvaltainen ryhmä – naisia on ryhmässä peräti 91 %. He
ovat ryhmistä kaikkein kiinnostuneimpia popista ja heille (ulkomaisen) ohjelman merkitys on
pienin (ks. Kuvio 5). Poppareille tärkeitä arvoja ovat hyväntahtoisuus, hedonismi,
universalismi ja turvallisuus. Festivaaleilla kaikkein tärkeimpiä asioita ovat siisteys ja
hintataso. Seuraavaksi tärkeimpinä tulevat sää ja tunnelma. Hintatietoinen poppari päättää
osallistumisestaan myöhemmin kuin muut ryhmät, koska heillä sään merkitys on suuri ja
ohjelman merkitys pieni.

Kuvio 5. Tyypillinen hintatietoinen poppari

Vuonna 2014 hintatietoiset popparit kävivät erityisesti Ruisrockissa. Heitä oli myös
Qstockin, Ilosaaren ja Weekendin kävijöissä.

3.5 Kouluttautuneet kaikkiruokaiset
Kaikkiruokaiset ovat pisimmälle kouluttautuneita (ks. Kuvio 6). Heidän musiikkimakunsa
on laaja-alaisin ja tärkeimpänä nousee esiin indie ja alternative -musiikki.
Kaikkiruokaisuudestaan huolimatta he vieroksuvat iskelmää, countrya ja heavyä.
Kaikkiruokaisista 62 % on naisia (vrt. Purhonen, Gronow ja Rahkonen 2010, jotka toteavat
niin ikään, että Suomessa kulttuurisesti kaikkiruokaiset ovat enemmistöltään naisia).
Kaikkiruokaiset odottavat festivaaliohjelmistolta positiivisia uusia tuttavuuksia. Vuonna 2014
kaikkiruokaiselle tärkein festivaali oli Flow, mutta he kävivät myös Ruisrockissa, Ilosaaressa
ja Provinssissa. Heille tärkeimpiä asioita festivaaleilla ovat tunnelma ja ohjelma.
Kaikkiruokaisen tärkeimmät arvot ovat hyväntahtoisuus, itseohjautuvuus, universalismi ja
hedonismi. Näistä erityisesti itseohjautuvuus ja universalismi ovat tyypillisiä pitkälle
kouluttautuneen ihmisen arvoja.

Kuvio 5. Tyypillinen kouluttautunut kaikkiruokainen
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4 Tulosten arviointia
Vastaajan musiikkimaku oli tärkein segmentointiin vaikuttava tekijä. Tässä yhteydessä on
tärkeää huomioida se, että vastaajan ilmoittama musiikkimaku voi kuvastaa todellisen,
henkilökohtaisen musiikkimaun rinnalla (tai puolesta) sitä, minkälaiseen viiteryhmään
vastaaja itsensä samaistaa (Purhonen ym. 2014, 251). Lisäksi pitkälle tulevaisuuteen menevät
päätelmät nyt saaduista vastauksista voivat olla kyseenalaisia, sillä musiikin merkitys tulee
monesti vähenemään iän myötä, kun rinnalle ja tilalle tulee muita asioita (Purhonen ym.
2014, 49).
Festivaalijärjestäjän kannalta kiitollisin kävijäryhmä on sisältöorientoitunut rokkidiggari.
Hän tulee paikalle tunnelman ja ohjelman takia eikä aseta suuria vaatimuksia festivaalialueen
palveluille. Hän jatkaa festivaalikäyntejään vielä kymmenenkin vuoden päästä ja on valmis
matkustamaan. Myös heavy-heimolainen on uskollinen kävijä. Heavy-heimon jäsen on
muihin festivaalikävijöihin verrattuna hyvin toimeentuleva ja hänellä on varaa ja kiinnostusta
lähteä kauemmaksikin festivaaleille. He ovat kävijäryhmistä vanhimpia ja asettavat
palveluille ja järjestelyille korkeammat kriteerit kuin muut kävijät.
Aikuistumista kohti kulkeva dance-kansa on se, jonka kulutustottumukset tulevat
muuttumaan eniten. Iän ja koulutuksen myötä he luultavasti siirtyvät pikkuhiljaa muihin
ryhmiin. He eivät tällä hetkellä osaa tai halua ennustaa tulevaisuutta, koska opinnotkin ovat
vielä kesken. Festivaalijärjestäjän kannalta epävarmin osallistuja on hintatietoinen poppari:
hän tekee osallistumispäätöksensä luultavasti viime hetkellä – riippuen säästä ja siitä, mitä
kaverit aikovat viikonloppuna tehdä.
Kaikkiruokaisten ryhmän esiin nouseminen on erityisen kiinnostavaa akateemisesti, sillä
tämän tyyppistä, hyvin kouluttautunutta ryhmää on tutkittu laajemminkin. Peterson ja Kern
(1996) vertailivat vuosien 1982 ja 1992 tutkimusaineistoja ja tulivat siihen tulokseen, että ns.
kulttuurieliitin makutottumukset ovat muuttuneet. Kulttuurieliittiin he laskivat henkilöt, jotka
arvostivat eniten joko klassista musiikkia tai oopperaa. Ryhmä oli naisvaltainen, hyvin
koulutettu, hyvin toimeentuleva ja kulutti kulttuuria monipuolisesti. Aiemmin
kulttuurieliitillä on ollut taipumus väheksyä massa- tai populaarikulttuuria, jolloin ilmiöön on
kytketty termi ’kulttuurisnobismi’. Peterson ja Kern havaitsivat, että kulttuurisnobismi olisi
väistymässä kaikkiruokaisuuden (omnivore) tieltä. Aiemmin ajateltiin, että vanhemmiten
siirrytään kuuntelemaan ns. vakavampaa musiikkia, mutta nykyeläkeläiset pitävät tiukemmin
kiinni oman nuoruutensa musiikkimausta. Festivaalibarometrin ’kaikkiruokaiset’ -ryhmää ei
voi suoraan verrata Petersonin ja Kernin kaikkiruokaisuuteen, sillä Festivaalibarometrissa ei
mitattu mieltymyksiä klassisen musiikin osalta. Toisaalta Purhonen, Gronow ja Rahkonen
(2010) määrittivät korkeakulttuuriin kuuluviksi musiikkilajeiksi maailmanmusiikin,

oopperan, klassisen musiikin ja modernin jazzin, joista maailmanmusiikki ja jazz olivat
mukana myös Festivaalibarometrin musiikkimakukysymyksessä.
Pertti Alasuutari (2009) arvioi suomalaisen kulttuurieliitin näkemyksiä hyödyntäen
Tilastokeskuksen vuoden 2002 vapaa-aikatutkimusta. Alasuutari määritteli korkeakulttuuriksi
taidenäyttelyt, oopperan, konsertit ja ylipäätään taiteen seuraamisen. Hän havaitsi, että
koulutus ei vaikuta enää samalla tavalla ns. korkeakulttuuriin suuntautumiseen kuin ennen ja
että muutos alkoi 1990-luvun puolenvälin jälkeen. Koulutus lisäsi suvaitsevaisuutta eri
musiikkisuuntia kohtaan, mutta esimerkiksi iskelmä- ja tanssimusiikki ei kuulu korkeasti
koulutettuihin suosikkeihin. Festivaalibarometrin kaikkiruokaisten ryhmä vieroksuu niin
ikään iskelmämusiikkia, mutta myös countrya, jonka Peterson ja Kernkin (1996) laskivat
kuuluvaksi väheksyttyyn musiikkiryhmään. Festivaalibarometrin mukaan kaikkiruokaiset
näyttävät vieroksuvan heavy metalliakin, mikä on poikkeavaa verrattuna joihinkin aiempiin
tutkimuksiin (Purhonen, Gronow & Rahkonen 2010; Warde, Wright & Gayo-Cal 2007).
Warde, Wright ja Gayo-Cal (2007) toteavat, että kaikkiruokaisuuteen liittyy
kouluttautuminen ja suvaitsevaisuus, mutta sinällään kaikkiruokaisuuteen ei kannata liittää
näkemystä kulttuurieliitistä, vaan kaikkiruokaisuus on pikemminkin kouluttautuneen
keskiluokkainen ominaisuus. Samaan päätyvät Purhonen, Gronow ja Rahkonen (2010),
joiden mukaan suomalaisista yli 40 % kuuluu musiikillisesti kaikkiruokaisiin:
kaikkiruokaisuus on suurinta hyvin koulutettujen keski-ikäisten ja sitä vanhempien naisten
piirissä. Tämän pohjalta voidaan ennustaa, että nyt tutkitusta vastaajajoukosta monet tulevat
siirtymään vuosien saatossa nykyisestä ryhmästään kaikkiruokaisten segmenttiin, kun taas
muihin segmetteihin nousee uusia, nuorempia henkilöitä.
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LIITE 1. Ryhmittelyanalyysissa käytetyt kysymykset
Minulle tärkeitä asioita festivaalielämyksen onnistumisen kannalta ovat...
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

... nimekkäät ulkomaiset esiintyjät
... tasainen ja monipuolinen esiintyjäkokonaisuus
... positiiviset yllätykset esiintyjissä, jotka eivät olleet minulle entuudestaan
tuttuja
... yllättävät ja odottamattomat elämykset festivaalin aikana
... ennalta arvaamattomat esiintymispaikat (lavat, teltat, tilat)
... korkeatasoiset ja monipuoliset ruokailupalvelut
... monipuoliset anniskelupalvelut
... moipuoliset oheismyyntipalvelut
... toimivat verkkoyhteydet (puhelin, Internet)
... puhtaat ja siistit wc:t
... asiakaspalvelun taso
... järjstyksenvalvonnan taso
... vanhat ystävät ja tutut yleisön joukossa
... uusiin ihmisiin tutustuminen
... liikkuminen ja asioiminen jonottamatta
... festivaalialueen puhtaus ja siisteys
... festivaalialueen palveluiden hintataso
... festivaalilipun hinta
... festivaalin ympäristönmyönteisyys ja vastuullisuus
... festivaalin edustamat arvot
... festivaalitunnelmien jakaminen netissä
... hyvä sää
... luonnonläheinen festivaalipaikka
... urbaani festivaalipaikka
... yhteisöllinen ja rento tunnelma

Osallistuisin useammin festivaaleille, jos...
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

... festivaalien esiintyjäkattaukset olisivat kiinnostavampia
... pääsylippujen hinnat olisivat edullisempia
... minua kiinnostavat festivaalit sijoittuisivat lomakausilleni
... festivaalit tarjoaisivat kokonaisvaltaisempia elämyksiä
... tuntisin itseni ja omaisuuteni paremmin turvatuksi festivaaleilla
... festivaalialueilla olisi vähemmän sääntöjä, kieltoja ja rajoitteita
... minua kiinnostavia majoitusmuotoja olisi paremmin saatavilla
... matkustaminen festivaalipaikkakunnalle olisi edullisempaa, helpompaa ja
nopeampaa
... festivaaleja järjestettäisiin kiinnostavammilla paikkakunnilla
... festivaalien palvelutarjonta vastaisi paremmin vaatimustasoani
... ystäväni olisivat valmiita lähtemään useammin mukaani

o

... saisin paremin tai enemmän tietoa festivaaleista

Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pop
Rock
Heavy metal
Punk
Inidie, alternative
R&B, soul, funk
Jazz
Blues
Iskelmä
Elektroninen tanssimusiikki
Muu elektroninen musiikki
Rap, hip-hop
Reggae, dub, ska
Folk
Country
Maailmanmusiikki
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KESKUSTELUA MUSIIKKILIIKETOIMINNAN JA FESTIVAALIEN
MUUTTUVASTA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ: AVAINSANOINA
TEKNOLOGIA, KONVERGENSSIKEHITYS JA ’SUURI TIETO’

Juha Koivisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia/Koetinkivi Oy
Mervi Luonila, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun, Porin yksikkö

1 Taustaa
Suomen rockfestivaalien liitto Surf ry on toteuttanut kevyen toimialabarometrin
jäsentapahtumiensa kesken kahden viime vuoden aikana. Tuloksia on tarkasteltu yhdistyksen
kokouksissa perinteisen Musiikki & Media -ammattilaistapahtuman yhteydessä. Barometrin
tulosten mukaan vuonna 2014 suurimpana huolenaiheena festivaalien keskuudessa nähtiin
yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus kulutuskäyttäytymiseen, kun taas 2013
merkittävimmäksi tulevaisuuden haasteeksi nostettiin pääesiintyjien saatavuus ja eritoten
artistikiinnitysten kohonnut kustannustaso. (Surf ry 2013; 2014). Lisäksi barometrin
tuloksissa painotettiin haasteita julkisen tuen saatavuudesta jatkossa, tuotantokulujen kasvua,
viranomaissäätelyä sekä erityisesti sponsorimarkkinoiden tilannetta, jonka rooli tuotantoja
mahdollistavana tekijänä on nähtävissä tulevaisuudessa ratkaisevassa asemassa. (Surf ry,
2014).
Vastaavasti International Live Music Conferencen (ILMC) oheisjulkaisusta syntynyt
neljännesvuosittain ilmestyvä IQ Magazine on tehnyt vuosittain laajan eurooppalaisen
festivaalikyselyn (European Festival Report). Tuoreimman kyselyn tuloksia on julkaistu
tammikuussa 2015 ilmestyneessä lehden numerossa (ks. European Festival Report 2015).
Kyselyn tapahtumat edustivat valtaosin Euroopan suurimpia ja menestyneimpiä festivaaleja,
joilta kerättiin tietoja sekä vuoden 2013 että 2014 festivaaleista. Näin käytettävissä oli
vertailukelpoista tietoa vuoden sisällä tapahtuneista muutoksista eurooppalaisella
festivaalikentällä. Kyselyyn vastanneista tapahtumista (n=89) 22 % ilmoitti kävijämääränsä
pienentyneen. Tärkeimmiksi syiksi ilmoitettiin yleinen taloudellinen tilanne (37 %) ja
kilpailutilanne markkinoilla (22 %). Kolmanneksi tärkeimpänä syynä pudonneeseen
kävijämäärään nähtiin sekä sää että pääesiintyjien hankkimisen vaikeus (19 %).
Eurooppalaisessa festivaalikyselyssä vastaajilta oli kysytty myös tekijöitä, jotka heidän

mielestään muokkaavat markkinoita seuraavan viiden vuoden aikana. Selkeästi
keskeisimpänä tekijänä vastaajien keskuudessa pidettiin artistipalkkioiden nousua, joista oli
huolestunut 40 % vastaajista. Aiempiin kyselyihin nähden uusien tapahtumien tuloa
markkinoille ja siten kilpailutilanteen kiristymistä piti huolestuttavana entistä useampi.
Toisaalta yleistä markkinatilannetta piti terveenä tai muuttumattomana 70 % vastaajista.
(European Festival Report 2015).
Yleisesti tapahtuma- ja festivaalituotannon kenttää tarkastellessa onkin todettavissa, että
markkinoilla on tällä hetkellä havaittavissa useita tuotannon tulevaisuuden kannattavuuteen
vaikuttavia elementtejä, joissa korostuvat erityisesti tapahtuman ja festivaalien sisällön
kustannuksiin kohdistuvat paineet. Sisällön ‒ eli menestyneempien esiintyvien artistien ‒
hintoja kohottaviksi tekijöiksi on useiden ammattilaisfoorumien paneelikeskusteluissa (esim.
Reeperbahn festival 2014a; MARS-festivaali 2014a, 2015a) nostettu äänitemyynnin lasku,
pääesiintyjätasoisten artistien vähentyminen, lisääntynyt festivaalien kotimainen ja
kansainvälinen kilpailu, kohonneet kiertuekustannukset sekä entistä laajemmat ja
visuaalisesti näyttävät tuotannot (Kärki 2014; ks. myös Karhu 2015). Esitettyjen tekijöiden
taustalla on nähtävissä lisäksi laajempi, ennakointia vaativa kuluttajakäyttäytymisen muutos.
Viimeisimmät Finland Festivalsin julkaisemat kävijämäärätilastot osoittavat yleisellä
tasolla suomalaisten aktiivisuuden festivaalien kuluttajina (Finland Festivals 2015). Vaikka
raportoinnista tällä erää vielä puuttuvat merkittävimpien rytmimusiikkifestivaalien
käyntimäärät Pori Jazzia ja Provinssirockia lukuun ottamatta, on selvää, että tilastojen valossa
Suomea voidaan kutsua Finland Festivalsin sanoin ’festivaalien luvatuksi maaksi’: Vuonna
2014 useita taiteenlajeja edustavilla festivaaleilla kävijöitä oli yli kaksi miljoonaa ja
pääsylippuja myytiin noin 725 000 kappaletta (Finland Festivals 2015). On myös
huomionarvoista, että elävän musiikin rooli ei ole Suomessa liiketoiminnallisesti mitätön.
Music Finlandin lokakuussa 2014 julkaisemassa Musiikkialan talous Suomessa 2013
todetaan, että musiikkiteollisuuden liikevaihto oli Suomessa 863,2 miljoonaa euroa vuonna
2013. Liikevaihto oli kasvanut vuoteen 2012 nähden 3,1 %. Selvityksen mukaan kasvu näkyy
selvimmin elävän musiikin sektorilla, joka oli nyt puolet koko musiikkialan arvosta (439 m
€). Koulutussektori muodosti liikevaihdosta 31 %, kun taas tekijänoikeustulot 9 % ja
äänitemyynti olivat vain 8 % alan kokonaisliikevaihdosta (Tolppanen 2014, 2). Vastaavasti
Teoston tutkijan Turo Pekarin heinäkuussa 2014 julkaistun selvityksen mukaan elävän
musiikin tapahtumia raportoitiin järjestetyn 8700 eri paikassa vuonna 2013 keikkatilaston
osoittaessa suomalaisen elävän musiikin kentän laajuuden merkittävimpien festivaalien
lisäksi.
Suomessa ja Euroopan tasolla tehdyt festivaalien toimialabarometrit ja kyselyt
musiikkialaa koskevien raportointitietojen ohella antavatkin mielenkiintoisen maaperän
musiikkialan murroksen laajemmalle tarkastelulle. Erityisesti mielenkiintoa herättävät
havainnot yleisestä kuluttamisen muutoksesta musiikin sektorilla niin kansallisesti kuin
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kansainvälisesti ja sen mahdollisista vaikutuksista elävän musiikin kuluttamiseen. Tässä
artikkelissa tarkoitus on suunnata keskustelua keskeisiin ennalta havaittuihin
muutostekijöihin musiikkiliiketoiminnassa, kuten teknologisen kehityksen vaikutuksiin alalla
sekä tuotantojen organisaatiorakenteissa havaittuihin muutoksiin. Tavoitteena on peilata
kehityssuuntia festivaalien kriittisiin menestystekijöihin ja tarkastella musiikin kuluttamisen
murroksen ja organisoitumisen vaikutuksia festivaalituotantoon. Toisaalta artikkelissa
pohditaan muutoksen antamia uusia mahdollisuuksia festivaalien toiminnan kehitystyössä.
Artikkelin tavoitteena ei ole kontribuoida tutkimusalalla käytävään tieteellisen keskusteluun
sinänsä, vaan pikemminkin kuvata musiikkitoimialan murrosta ja sen vaikutuksia
suomalaiseen rytmimusiikkikenttään festivaalituotannon näkökulmasta. Valitun näkökulman
katsotaan tarjoavan argumentaatiota festivaalien tuotantoihin, jossa suomalainen
toimintaympäristö ei ainoastaan paini edellä mainittujen sisältö- ja tuotantorakenteita
koskevien haasteiden äärellä, mutta myös, kuten festivaalien toimialabarometri osoittaa,
julkishallinnon määrittämien ja tuotantoon vaikuttavien haasteiden parissa (so. julkisen
rahoituksen saatavuus ja viranomaissäätely). (Surf ry 2013; 2014).
Artikkelin aineistona on ensisijaisesti hyödynnetty musiikkitoimialaan ja
festivaalituotantoon liittyviä sähköisiä julkaisuja ja ammattilaiskeskustelufoorumeita, joita on
seurattu JOHDE II ‒ tapahtumatuotannon muutosjohtaminen -hankkeen ajan aikavälillä kevät
2014-kevät 2015. Aineistoa täydentävät musiikki- ja festivaalituotantoa koskeva
raportointitieto sekä keskeisesti kirjoittajien henkilökohtaiset muistiinpanot ja matkaraportit
niin hankkeen omina toimenpiteinä toteutetuista koulutuksista kuin osallistumisista kahteen
kansainväliseen musiikkialan ammattilaiskonferenssiin (Reeperbahn festival 17.-20.9.2014,
Hampuri, Saksa ja Eurosonic Nooderslag 14.-18.1.2015, Groningen, Hollanti) ja suomalaisiin
alan ammattilaistapahtumiin (Musiikki ja Media, 16.-19.10.2014, Tampere; MARS festivaali, 4.-6.2.2015, Seinäjoki). Kirjoittajat näkevät valitun aineistonkeruumenetelmän ja
tulosten raportointimuodon edesauttavan ‒ artikkelille asetettujen tavoitteiden mukaisesti ‒
toimintaympäristössä tapahtuvan murroksen ymmärtämistä sekä toimivan keskustelua
avaavana dokumentaationa ei ainoastaan musiikkialalla ja festivaalituotannossa toimiville
tahoille, vaan myös alan rajapinnassa toimiville yrityksille, kehittäjätahoille ja julkishallinnon
edustajille.

2 Digitaalinen musiikin kulutus, hybridimallit ja konvergenssikehitys –
musiikkiliiketoiminnan murroksen analyysia

2.1 Vinyyliltä streaming -palveluihin – äänitetyn musiikin joutsenlaulu?
Äänitetyn musiikin osuus on supistunut musiikkiliiketoiminnan arvonmuodostuksessa
viime vuosien seurantatietoihin nähden (International Federation of the Phonographic
Industry IFPI 2015; ks. myös Tolppanen & Tuomainen 2012; Tolppanen 2013; 2014).
Samanaikaisesti globaalina ilmiönä on perinteisten musiikin jakelukanavien ja
julkaisumuotojen hidas, mutta ennakoitua voimakkaampi muutos digitalisoidulle pohjalle
(Brusila 2007). Musiikin digitaalisen jakelun seurauksena perinteisten musiikkialan yritysten
sijaan digitaalinen kauppa on keskittynyt ICT-sektorin toimijoiden käsiin. Esimerkiksi
Applen I-tunes kohosi nopeasti digitaalisen musiikin merkittävimmäksi kauppapaikaksi.
Vastaavasti ruotsalaisperäinen Spotify sekä amerikkalaisen Googlen Youtube -palvelu
hallitsevat suoratoistopalvelumarkkinoita (IFPI 2015). Fyysiset äänitteet ovatkin menettäneet
asemaansa ensin digitaalisesti myytäville tuotteille ja sittemmin suoratoistopalveluille (IFPI
2015).
Kuluttajanäkökulmasta tarkasteltuna on havaittavissa, etteivät kuluttajat koe enää
tarpeelliseksi hankkia äänitteiden fyysisiä tai digitaalisia versioita omaan omistukseensa (ks.
esim. Moore 2015). Musiikin kuuntelu on mahdollista joko ilmaiseksi mainosrahoitteisesti tai
vaihtoehtoisesti pientä kuukausimaksua vastaan ilman mainoksia suoratoistopalveluiden
kautta, joissa on kuunneltavissa noin 20 – 30 miljoonan kappaleen katalogi (ks. esim. IFPI
2015). Vaikka uusien suoratoistopalvelujen myötä musiikkia kuunnellaan erityisesti
mobiililaitteissa kenties enemmän kuin koskaan (IFPI 2015), musiikin käyttämisestä
maksetaan entistä vähemmän (ks. esim. Sirppiniemi 2015) kuluttajien kokiessa esimerkiksi
mainosrahoitteisen palvelun ilmaisena. Lisäksi on merkille pantavaa, että
suoratoistopalveluiden kautta musiikin kulutus on keskittynyt entistä harvempiin artisteihin ja
kappaleisiin (ks. esim. McVeigh 2015), jolloin entinen albumikeskeinen äänitemaailma on
samalla muuntunut kappalekeskeisemmäksi (Crane 2015). Huolimatta kuluttajien saatavilla
olevasta laajasta tarjonnasta äänitetyn musiikin laskevat markkinat ovat globaalisti
vaikuttaneet levy-yhtiö- ja kustannustoimintaan ratkaisevasti (IFPI 2015).
Levy-yhtiötoiminnan kriittinen menestystekijä on uusien hittikappaleiden ja
menestysartistien löytäminen, missä levy-yhtiöillä ja kustantajilla on keskeinen rooli
investoida uusiin artisteihin. Uusien artistien kanssa työskentely on levy-yhtiöiden ja
kustantajien näkökulmasta merkittävä investointi ja liiketaloudellinen riski artistin uran
kehittämisen vaatiessa merkittävää panostusta. Musiikin jakelun ja kuluttamisen sekä näiden
aiheuttamien ansaintalogiikkamuutosten myötä levy-yhtiöiden intressikynnys artistilähtöiseen
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sijoittamiseen on noussut (ks. esim. Ingham 2013). Sisältömarkkinan näkökulmasta
kehityssuunta on aiheuttanut artistitarjonnan kaventumista ja panostuksen painopisteen
siirtymistä jo menestystä saaneisiin artisteihin. (ks. Ingham 2015). Elävän musiikin sektorilla
ja festivaalituotannossa sisältömarkkinan kaventumisen ja keskittymisen kehityssuunta on
merkinnyt tarjottavien artistien palkkiopyyntöjen merkittävää nousua. Siten esimerkiksi
festivaalien osalta kehityksen voidaan nähdä vaikuttaneen tapahtumien sisältökustannusten
dramaattiseen kohoamiseen (ks. esim. Jones 2013; Karhu 2015).

2.2 Hybridimalleja musiikkiliiketoiminnassa
Äänitemusiikin kuluttamisen murros ja sen myötä tapahtuneen artistin roolin muutos
musiikkiliiketoiminnan ytimenä on vaikuttanut keskeisesti myös laajemmin
musiikkiliiketoiminnan organisoitumisen rakenteisiin. Keskeinen havainto on, että alan
liiketoimintamallit kehittyvät yhä enenevässä määrin artistibrändin kokonaisvaltaiseen
hyödyntämiseen. Investoijien (so. levy-yhtiöiden) taholta on yleistynyt toimintamalli, jossa
tavoitteena on hallita kaikkia artistin tulovirtoja niiden jakautuessa sisältömuodoiltaan eri
toiminta-alueille (ks. esim. Moore 2015). Nousevien artistien kanssa solmitaan esimerkiksi
yhä enenevässä määrin laaja-alaisia, niin sanottuja 360-mallin mukaisia sopimuksia, jolloin
levy-yhtiöt vastaavat artistien julkaisutoiminnasta, elävän musiikin esiintymisistä,
oheistuotekaupasta sekä laaja-alaisesti muusta liiketoiminnasta, kuten tuotemerkkien ja
yritysten kanssa solmittavista artistibrändiä hyödyntävistä kaupallisista sopimuksista. (ks.
esim. Marsh 2015; myös Ostrow 2010).
Perinteisten äänitetyn musiikin myyntiin perustuvien tulovirtojen supistuessa tavoitteena
näyttäisi siis olevan laaja-alaisten liiketoimintamahdollisuuksien synnyttäminen, jonka voi
havaita heijastuvan myös toimialan organisoitumisen käytäntöihin (IFPI 2015). Alalla eri
toimijoiden perinteiset roolit ja liiketoiminnallinen rakenne onkin muuttunut, ja muutos on
vienyt toimijoita kohti erilaisia tuotannon hybridimalleja. Musiikkialalla voidaankin puhua
yhä yleistyvästä konvergenssikehityksestä. Kehityssuunta on havaittavissa erityisesti
monikansallisten levy-yhtiöiden (Warner, Sony, Universal) roolissa niiden ydintoimintojen
laajentuessa ainoastaan äänitemarkkinoilla vaikuttavista yhtiöistä usealla sektorilla
operoiviksi musiikkialan monitoimitaloiksi. Suomalaisessa kontekstissa esimerkiksi Warner
Music Live järjesti Cheekin konsertit Helsingin olympiastadionilla syksyllä 2014 ja Sony
Music on osakkaana Seinäjoen Tangomarkkinoilla. Vastaavasti Live Nation Finland on
toiminut myös äänitteiden julkaisijana. Mielenkiintoisena viime vuosien kehityskulkuna on
lisäksi havaittavissa sisällön kehittämisen monialaisuus, kuten mm. musiikin synkronointi

sähköisiin medioihin erilaisten, artistien varaan rakennettujen televisioformaattien kautta.
Tästä kehityksestä esimerkkinä on Warnerin keskeinen rooli suositun TV-formaatin ”Vain
elämää” Suomen version toteuttamisessa, jossa levy-yhtiön intressissä on artistibrändin
kehittäminen sekä äänite- että elävän musiikin tuotteena. Tässä yhteydessä levy-yhtiön rooli
on merkittävä niin osallistuvien artistien valintojen, kokoelmalevyjen kuin
teemakonserttienkin organisoimisen suhteen. Edelleen on huomionarvoista, että
ohjelmatoimistot ja lipunmyyntiyhtiöt ovat muodostaneet suuria konserneja: Live Nation ja
Ticketmaster (Lippupalvelu Suomessa) ovat fuusioituneet (Smith & Catan 2010) ja FKP
Scorpio ja CTS Eventim (Lippupiste Suomessa) ovat samaa konsernia.
Vastaavasti Suomessa alan pienempien toimijoiden keskuudessa yleistynyt rakenne on
ollut toimia samaan aikaan ohjelmatoimistona, levy-yhtiönä ja kustantajana. Levy-yhtiöt ovat
ostaneet ohjelmatoimistoja (ks. esim. Anttila 2010), jotka on liitetty osaksi konsernia, sekä
rekrytoineet aktiivisesti elävän musiikin alan osaajia. Toisaalta ohjelmatoimistot toimivat yhä
enenevässä määrin aktiivisesti kiertuejärjestäjinä. Verraten uusi ilmiö on esimerkiksi popartistien konserttitalo- ja kirkkokonserttikiertueet, jotka ovat usein ohjelmatoimistojen
järjestämiä. Lisäksi perinteisellä, toimintasektoreittaan toimivalla mallilla operoivat tahot
verkostoituvat entistä kiinteämmin yhteistyöhön keskenään (Brusila 2007).
Kokonaisuudessaan, kuten kansainvälisessäkin kehityksessä, myös Suomessa perinteiset
levy-yhtiö- ja ohjelmatoimistotoimintamallit ovat muuttuneet ja artisteille tarjotaan
kokonaisvaltaista mallia uraan liittyvien asioiden hoitamiseen. Kuten musiikkiliiketoiminnan
eri osa-alueilla toimiva Markus Nordenstreng (2014) kuvaa suomalaisen kentän
kehityssuuntia: ”Myös musiikkibisneksen realiteetit – fyysisten äänitteiden myynnin
romahdus sekä musiikkikulutustottumuksien ja ansaintalogiikan nopea muuttuminen – ovat
vaikuttaneet
konkreettisesti
suomalaisiin
artistisopimuksiin.
Levy-yhtiöt
ovat
markkinarealiteettien takia muuttuneet uudella vuosituhannella musiikin monialayhtiöiksi,
jotka hallinnoivat artistiensa levymyynnin ohella keikka- ja oheistuotemyynnin sekä
musiikkikustannuksen, joissain tapauksissa myös manageripalveluja”.

2.3 Konvergenssikehitystä festivaalituotannoissa
Festivaalien organisoinnissa musiikkialan liiketoiminnan murros näyttäytyy hyvin
vaihtelevana, kun sitä tarkastellaan sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Perinteiset, pitkän
historian omaavat festivaalibrändit ‒ kuten Glastonbury Englannissa ja Roskilde Tanskassa ‒
ovat olleet paikallisia. Toisaalta kansainvälisessä festivaalikentässä on vahvaa
yhdentymiskehitystä, kun uusia, viime vuosina syntyneitä tapahtumia on monistettu
monikansallisiksi konsepteiksi tuotannon suoraviivaistamiseksi tai osana niitä tuottavien
yhtiöiden liiketoimintaportfolioiden laajentamispyrkimyksiä. Yleisesti tarkastellen
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festivaalimarkkinat onkin nähtävissä monikansallisilla toimijoilla kasvavana liiketoimintaalueena (ks. esim. Sisario 2015), joka on viime vuosina ollut nähtävissä riskirahoituksen
virtauksena markkinoille (ks. esim. Waddell 2013). Live Nationin rinnalla AEG Live on
edennyt Pohjois-Amerikan markkinoilla ostamalla merkittäviä osuuksia menestyneistä
festivaalikonsepteista. Viime vuosien menestystarina Coachella on osa AEG:n
festivaalirosteria. SFX Entertainment on vastaavasti kerännyt miljardin dollarin
sijoituspääoman sijoitettavaksi elävän musiikin tapahtumiin. Yritys on keskittynyt EDM
(Electronic Dance Music) -genren tapahtumiin ja mm. hollantilaisperäinen menestynyt
Tomorrowland -festivaalikonsepti kuuluu yhtiön EDM-festivaalibrändeihin. Lisäksi
yrityksellä on osakkuus Rock in Rio -festivaalissa, jolla nimellä järjestettiin ensimmäiset
festivaalit Pohjois-Amerikan markkinoilla Las Vegasissa toukokuussa 2015. Vastaavasti
saksankielisillä markkina-alueilla sekä Skandinaviassa on viime vuosina edennyt saksalainen
FKP Scorpio, jonka omistukseen kuuluu suurin ruotsalainen festivaali Bråvalla sekä
suomalainen Provinssi. Yhtiö on investoinut myös uuteen Tinderbox -festivaaliin Tanskassa
(ks. esim. Fullsteam 2014). Samansuuntainen kotimainen ilmiö on ollut kahden kotimaisen
toimijan kasvu orgaanisesti ja yrityskaupoin: sekä Himos Festivals Oy että Loud’n’Live
Promotion Oy järjestävät kumpikin kesäperiodilla yli kymmenen festivaalia, konserttia tai
muuta vastaavaa tapahtumaa eri paikkakunnilla erillisinä, omiin brändeihinsä nojaavina
tuotantoinaan.
Keskeistä tapahtumien konseptoinnin ja konvergenssikehityksen malleissa on
toteutusmaasta, paikkakunnasta tai organisoinnin muodosta riippumatta yksittäistä
tapahtumaa kohden saatava kustannustehokkuus kiinteiden kustannusten osalta: tapahtumien
tekninen tuottaminen on halvempaa yhtä yksikköä kohden, mitä useampaa tapahtumaa sama
organisaatio kykenee tekemään vuoden aikana. Sisällöllisesti konseptointi ja
festivaaliverkostojen kautta toimiminen taas mahdollistaa jo suunnitteluvaiheessa kiertueen
kaltaisen
aikataulutuksen
useammalle
esiintyvälle
artistille,
jolloin
mm.
esiintymissopimusneuvottelujen määrän vähentyminen luo mahdollisuuksia selkeään
toiminnan tehostamiseen niin ohjelmatoimistojen kuin tapahtumajärjestäjien näkökulmasta
katsottuna.
Sekä monikansallisen että kansallisen kehityssuuntien valossa onkin selvää, että kun
elävän musiikin toimiala ja äänitetuotanto toimivat enenevässä määrin samassa
organisaatiossa tai tiiviissä verkostorakenteissa, korostuu yhdentymiskehityksessä tarve osata
toimia läpileikkaavasti musiikkibisneksen eri osa-alueilla. Vaikka musiikin kuluttamisen
digitalisoitumisen ja musiikkiliiketoiminnan viime vuosien konvergenssikehityksen
vaikutukset toisiinsa eivät ole suoranaisesti todistettavissa, on selvää, että
musiikkiliiketoiminnasta puhuttaessa yhdentymiskehityksellä vaikuttaa olevan yhteys

musiikin kuluttamisen pirstaloituneeseen markkinaan. Johtopäätös on liitettävissä sekä
sisältölähtöiseen levy-yhtiöliiketoimintaan että toisaalta yhä enenevässä määrin kasvavaan
monikansallisten yhtiöiden festivaalituotantotoimintaan. Näin ollen niin kutsutut ’corporate’rakenteet, jotka mahdollistavat festivaalituotannot sekä sisältöjen että tuotantojen osalta
tähdäten liiketoimintaportfolioidensa laajentamiseen, ovat tuoneet markkinoille uusia
tapahtumia ja aiheuttaneet viime aikaisen Euroopan markkina-alueen saturoitumisen.
Tulevaisuuden kilpailukyvyn näkökulmasta kriittiseen asemaan nousee tieto-taito tunnistaa
liiketoiminnan mahdollisuudet ja ansainnan edellytykset useammasta lähteestä tulevien
tulovirtojen tunnistamiseksi. Nykyään eri toimijoilla onkin tarvetta siirtyä uusille toimintaalueille, ja tuoreilla dynaamisilla toimintatavoilla nähdään olevan paremmat
menestymismahdollisuudet (ks. esim. Mason 2013).

2.4 Kiristyvä kilpailu ja festivaalit muuttuvassa toimintaympäristössä - festivaalielämys ja
brändi pääomana?
Kohonneet esiintyjäpalkkiot ja kamppailu kiinnostavista pääesiintyjistä asettavat
tapahtumille taloudellisia haasteita tulevaisuudessa, kuten sekä kotimaisissa Surf ry:n
toteuttamien festivaalitoimialabarometrien (2013; 2014) että ILMC:n IQ Magazinen (2015)
kyselytutkimuksen tulokset osoittavat (ks. myös Karhu 2015; Jones 2013). Useissa
festivaalitoimialan asiantuntijapaneeleissa on huomioitu, että artistihinnoittelun eläessä
merkittävää noususuhdannetta viime vuosina on lippujen hintojen nostaminen lähestymässä
kipurajaa (esim. Reeperbahn festival 2014b). Eurooppalaisella tasolla keskimääräinen lipun
hinta oli 144,31 euroa koko tapahtuman kattavan pääsylipun osalta (ks. European Festival
Report 2015), mutta pelot markkinoiden ylitarjonnasta ovat kuitenkin hillinneet osaltaan
lippuhinnoittelua. Toisaalta vaikka markkinoiden nähdään toipuvan taloudellisesta
taantumasta, niin lippujen hinnat eivät ole juurikaan nousseet aiemmista vuosista. Merkille
pantavaa on, että yleinen taloudellinen tilanne heijastuu eurooppalaisen kyselytutkimuksen
vastauksissa ja Etelä-Euroopan talouskriisistä toipuvilla alueilla ollaan varovaisempia kuin jo
kriisivaiheen ohittaneilla alueilla. FKP Scorpion perustaja Folkert Koopmans analysoikin
tilannetta: “Suurin osa promoottoreista on huolissaan lippujen hinnoista ja
henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olemme tulleet tasolle, jossa lipun ostavat
kamppailevat sen suhteen onko heillä varaa niihin. Siksi olemme pitäneet lipun hinnat viime
vuoden tasolla.” (European Festival Report 2015, 43). Suomessa talous on edelleen
taantumavaiheessa ja sillä voi olla nähtävissä vaikutuksia myös tulevan festivaalikesän
tapahtumien taloudelliseen onnistumiseen (ks. Surf ry 2014; European Festival Report 2015).
Euroopassa festivaalit eivät ole voineet viedä nousevia kustannuksia lippujen hintoihin
yllä kuvatun yleisen taloudellisen tilanteen johdosta. Toiminnan kannattavuuden tavoittelu on
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nähtävissä myös festivaalien tapahtumapaikkojen kapasiteettien laajentamisessa. IQ
Magazinen (2015) kyselytutkimustulosten mukaan eurooppalaisella tasolla tapahtumien
keskiarvoinen kokoluokka oli 34 770 asiakkaan kapasiteetti, jossa oli kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna 3,3 %. Tapahtumien täyttöaste oli 79 %, joka oli pysynyt samana
huolimatta tapahtumien kokoluokan lievästä kasvusta. Kapasiteetin nousun lisäksi
tapahtumien ajallinen kesto oli kyselyn mukaan kasvusuunnassa: kolmen päivän festivaali on
säilynyt suosituimpana tapahtumatyyppinä prosenttiosuuden ollessa 42 %, kun taas niiden
kesätapahtumien osuus on ollut kasvussa, joiden kesto on neljä (21 %) tai viisi päivää ja
enemmän (16 %) (European Festival Report 2015). Suomessa yleisfestivaalien osalta on
havaittavissa eurooppalaisten festivaalien kaltaista kehitystä: esimerkiksi Provinssi, Ruisrock,
Ilosaarirock ja Flow ovat viime vuosina nostaneet tapahtuman kapasiteettia tai pidentäneet
tapahtuman kestoa (Provinssi) muun Euroopan perinteisten festivaalituotantojen tapaan.
Tulorakenteiden vahvistamisen ohella, yleisesti tarkastellen menestyvien festivaalien takaa
löytyy samankaltaisia tapahtuman profiilia terävöittäviä strategisia ratkaisuja, kuten pyrkimys
markkinajohtajuuteen omalla alueellaan, festivaalibrändin kehittäminen tai keskittyminen
rajattuun kohdeyleisöön. Saksalaisen FKP Scorpion tulo suomalaisille festivaalimarkkinoille
Provinssi-festivaalin
pääomistajaksi
syksyllä
2014
näyttäytyy
pyrkimyksenä
markkinajohtajuuteen (ks. Fullsteam 2014) voimakkaiden ohjelmapanostusten sekä
tapahtuman ajallisen laajentamisen muodossa (ks. esim. Provinssi 2014). Vastaavasti
keskittyminen rajattuun kohdeyleisöön niin sisältö- kuin brändirakenteiden suhteen on
havaittavissa erityisesti suomalaisissa metalli-, hiphop- ja EDM-musiikkiin erikoistuneissa
tapahtumissa, kuten Tuska, Blockfest ja Weekend. Kyseiset festivaalit edustavat lisäksi myös
kahden vuosikymmenen aikana kooltaan ja määrältään kasvaneiden urbaanien
kaupunkifestivaalien tarjontaa Flow’n, Tammerfestin ja DBTL:n rinnalla. Merkille pantavaa
tässä kehityssuunnassa on, että urbaanit kaupunkimiljöössä tuotettavat tapahtumat ovat usein
rajoittuneet yhteen musiikilliseen tyylisuuntaan, vaikka mielenkiintoisena yksityiskohtana
suomalaisessa festivaalikentässä onkin urbaani Flow-festivaali, jonka viime vuosien
ohjelmapolitiikka on ohjannut tapahtumaa lähemmäksi yleisfestivaalia. Vastaavasti pisimmät
perinteet omaavat suomalaiset rockfestivaalit ovat luonteeltaan yleisfestivaaleja, joilla
leiriytymismahdollisuus on liitetty oleelliseksi osaksi festivaalielämyksen kokonaisuutta.
Tapahtumien tulorakenteiden vahvistamisen rinnalla festivaalien sisällöllinen kokonaisuus
on noussut huomionarvoiseksi keskusteluaiheeksi ammattilaisfoorumeilla (esim. Reeperbahn
festival 2014). Niin kutsutut ’corporate’-festivaalit pystyvät sisäänrakennettujen
toimintojensa kautta vastaamaan paremmin keskeisten head liner -artistien asiakaskysyntään.
Kiristyvässä kilpailussa festivaalikohtainen ainutlaatuisuus palvelujen tuottamisen suhteen on
nostettu yhdeksi avaintekijöistä yleisön mielenkiinnon ja tyytyväisyyden saavuttamisessa (ks.

myös Festival Insights 2015). Elämyksellisyyden painoarvo on nähty merkittävänä tekijänä
tuotekokonaisuuden tarjonnassa ja perusteena lippuhinnoittelulle, kun Euroopan ja Suomen
niin kutsutuilla perinteisillä festivaaleilla sisällöllinen line up -suunnittelu on täsmentynyt yhä
enemmän yksittäisiin merkittäviin head liner -artisteihin ja laajempaan tarjontaan
keskihintaisista ja aloittelevista artisteista (Reeperbahn festival, 2014b; ks. myös Karhu
2015). Kuten Panu Huttunen Ilosaarirockista toteaa hiljattain sähköisesti ilmestyneessä
Rumba-lehden artikkelissa ’Ovatko tähtiesiintyjien palkkiot nousseet jo tähtitieteellisiin
lukemiin? Musiikkifestivaalien järjestäjät kertovat’: ”keikat ovat todella tärkeä osa, mutta
festivaalien kuuluu olla myös kokemus ja elämys – monen uuden festivaalin kannattaisi
muistaa tämä. Täytyy olla toimivat palvelut ja hyvä fiilis. Jos asiat tehdään hyvin ja luotetaan
yleisöön ja itseensä, eivät ihmiset hylkää festivaalia, vaikka pääesiintyjä ei olisi aina
valtava.” Tässä yhteydessä festivaalit uskovat toisaalta myös vahvan brändin merkitykseen
lippuja ostavan yleisön keskuudessa, mutta myös tarjottavan elämyksen vuosittain
uusiutuviin sisällöllisiin vivahteisiin palvelujen tarjonnan kautta (esim. Reeperbahn festival
2014b; ks. myös Luonila, tulossa).
Lopuksi on todettavissa, että kapasiteetiltaan mittavien festivaalien järjestäminen on
entistä riskialttiimpaa ja siinä on havaittavissa heijastumia laajemmasta musiikkialalla
tapahtuvasta liiketoiminnan ja organisaatiorakenteiden muutoskehityksestä. Kiristynyt
kilpailu festivaalien tarjonnassa on konkretisoinut festivaalikentällä tapahtuvan globaalin
konvergenssikehityksen myötä (ks. myös Getz 2015). Esimerkiksi FKP Scorpion osakkuus
suomalaisesta festivaalimarkkinasta on nähtävissä haasteena muille yleisfestivaaleille, kun
potentiaalisen asiakaskunnan volyymi on Suomen pienellä markkina-alueella rajallinen.
Kiristyvä sisältökilpailu edellyttää festivaalituotannoilta yhä enenevässä määrin pääomaa
artistikiinnityksiin, kun taas tulorakenteiden vahvistaminen lippujen hintaa nostamalla
lähenee edellä esitettyjen havaintojen perusteella kipupistettä. Lisäksi Festivaalibarometrissa
nousi esiin tieto (Kinnunen et al., 2015), että innokkaatkaan musiikin harrastajat eivät
ilmaisseet käyvänsä usealla festivaalilla kesän aikana, joten festivaalien kapasiteettien
nostamisella ei näyttäisi olevan suoraan ennakoitavissa pitkäkestoista positiivista vaikutusta
tulorakenteiden vahvistamiseen festivaalitarjonnan lisääntyessä (ks. myös European Festival
Report 2015). Tässä yhteydessä huomionarvoinen havainto on lisäksi Ruotsissa tapahtunut
kehitys. FKP Scorpion festivaalimarkkinoille tulon jälkeen moni niin kutsuttu perinteinen
festivaalibrändi on lopettanut toimintansa ajauduttuaan taloudellisiin vaikeuksiin, joista
esimerkkinä ovat Hultsfred, Peace & Love ja Arvika (ks. esim. Jokelainen 2013; Sykes
2013). Ruotsalaisessa festivaalikentän evoluutiossa on lisäksi ollut havaittavissa piirre, jonka
mukaan pienillä paikkakunnilla sijainneet festivaalit ovat ajautuneet vaikeuksiin uusien,
suurempiin kaupunkeihin sijoittuneiden festivaalien saadessa osakseen menestyksekästä
kasvua (ks. Sykes 2013).
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On siis ilmeistä, että myös pohjoismaisella festivaalikentällä on tapahtumassa jo
tutkimuskirjallisuudessa havaittua kehitystä (ks. esim. Getz 2015), jossa toimintojen
konvergenssikehitys painottuu, mutta profiililtaan selkeästi erottuvat tai symboliselta
arvoltaan tärkeät tapahtumat pysyvät kiristyvästä kilpailutilanteesta huolimatta
festivaalimarkkinoiden vahvoina tekijöinä. Kuten Getz kuvaa (2015, 20), markkina-aseman
säilyttämisessä ja toiminnan jatkuvuudessa nousee yhä keskeisempään rooliin sosiaalisen
ympäristön kehittäminen tapahtuman kohderyhmälle jatkuvan interaktiivisen toiminnan
keinoin – erityisesti ’ikonisista festivaaleista’ puhuttaessa. Suomen kontekstissa tapahtuneet
muutokset syksyn 2014 jälkeen tarjoavatkin suomalaisten rytmimusiikkifestivaalien osalta
useita mielenkiintoisia tarkastelukohteita lähivuosien aikana, kun konvergenssikehitys
seurannaisvaikutuksineen muovaa olettavasti jatkossa myös perinteisiä suomalaisia
festivaalirakenteita.

3 Teknologian valjastaminen tulevaisuuden kilpailukyvyn
priimusmoottoriksi

3.1 Terävästä keihäänkärjestä kohti laajempaa sisältötarjontaa – tukena teknologia
Musiikkiliiketoiminnassa on selvää, että kapea sisältötarjonta ei tue yritysten
pitkäntähtäimen menestystä. Tuoteportfolion laajentamisessa asiakas- ja kuluttajatiedon laajaalainen hyödyntäminen näyttelee yhä merkittävämpää roolia yhtiöiden strategisessa
päätöksenteossa. Perinteisesti levy-yhtiössä tuotantoratkaisuja on tehty kokemuksen, intuition
ja subjektiivisen näkemyksen voimin, mutta digitalisoitunut musiikin jakelu antaa
mahdollisuuden artistien kiinnostavuuden seuraamiseen levy-yhtiöiden omien sähköisten
järjestelmien avulla.
Universal Musicin markkinointipäällikkö Kimmo Valtanen on käsitellyt joulukuussa 2014
julkaisemassaan blogi-kirjoituksessaan Universalin käyttämää Artistiportaali-järjestelmää
otsikolla ”Tuoko tieto Kanyen Suomeen?”. Valtanen (2014) siteeraa tekstissään Wall Street
Journalin artikkelia (Karp 2014) ja kuvaa järjestelmän purkavan datan helposti seurattavaan
muotoon, joka ”auttaa ymmärtämään sitä, millaista artistiemme yleisö on, miten ja kuinka
paljon se kuuntelee heidän musiikkiaan ja miten se saa tietoa artistista”. Merkille pantavaa
on, että Universal ei Suomessa toimi elävän musiikin sektorilla ja Valtanen kertookin
lähestyneensä artistiportaalin tietojen pohjalta suomalaisia konserttijärjestäjiä. Kirjoittaja
mainitsee esimerkiksi Kanye Westin konsertin, jonka järjestämistä Valtanen on suositellut

Artistiportaali -järjestelmästä havaitsemiensa tietojen pohjalta: ”Hiphop-levyjä ei myydä
täällä aina kovin paljon, mutta kuunnellaan Spotifysta sitäkin enemmän. Tiedämme
esimerkiksi, että Kanye Westin hittejä kuuntelevat Suomessa ennen kaikkea 18-24-vuotiaat,
miehet ja naiset tasapuolisesti – ja niin paljon, että Kanye pystyisi todennäköisesti myymään
ison areenan täyteen”. Valtanen toteaakin kirjoituksensa lopuksi Wall Street Journaaliin
viitaten: ”ennen kaikki perustui tunteeseen. Nyt meillä on faktat.” (Valtanen 2014; Karp
2014).
Kiristyvässä kilpailussa tiedonhankintavaihtoehtoihin panostaminen on nähtävissä levyyhtiötoiminnan kriittisenä menestystekijänä tulevaisuuden kilpailukyvyn saavuttamiseksi ja
ylläpitämiseksi. Tässä yhteydessä keskusteluun nousee niin kutsutun ’big datan’ käyttö (ks.
Mukerji
2015;
myös
Valtanen
2015;
Karp
2014).
Huhtikuussa
2015
julkaistussa’Moneyballing music – using big data to give consumers what they really want
and enchance A&R practices at major labels’ -tutkimuksessa Prithwitj Mukerji esittää big
datan tarjoamia mahdollisuuksia levy-yhtiötoiminnassa sekä nykyisin tarjolla olevia
palveluita tiedon analysointiin, minkä lähtökohdista on kehitetty kahdentyyppisiä sovelluksia.
Bristolin yliopiston tutkimusryhmän (De Bie, McVicar, Ni, Santos-Rodriguez &Tigas 2015)
työn tuloksena on syntynyt Score a Hit -palvelu (www.scoreahit.com) (ks. Mukerji 2015).
Tutkimusryhmä on tarkastellut lukuisia hittikappaleita pitkällä aikavälillä ja löytänyt niitä
analysoimalla menestyskappaleiden tyypillisiä piirteitä. Tältä pohjalta on kehitetty
ohjelmisto, joka pystyy ennustamaan kappaleen menestysmahdollisuudet kohtuullisella
todennäköisyydellä (www.scoreahit.com 2015).
Mukerji (2015) näkee artikkelissaan kuitenkin toisenlaisen, laaja-alaisemman näkökulman
antavan parempia tuloksia kappaleiden menestyspotentiaalin tunnistamiseen. Tutkijan
mukaan (ibid.) digitaalisessa ympäristössä tapahtuva musiikin kuuntelu mahdollistaa
reaaliaikaisen tiedon keräämisen, jolloin sosiaalisessa mediassa ja internetissä tapahtuva
artisteja ja kappaleita koskeva tiedonjakamisen tunnistaminen mahdollistaa digitaalisen
tietovirran kokonaisvaltaisen analysoinnin. Mukerjin (2015) mukaan erilaisia verkon
musiikkipalveluita, radiokanavia ja sosiaalisen median palveluiden informaatiovirtaa
seulomalla pystytään hyvin varhaisessa vaiheessa huomaamaan poikkeuksellinen ilmiö:
mikäli yhdellä rajoitetulla alueella jonkin artistin tai kappaleen kiinnostus kohoaa
poikkeuksellisen nopealla tavalla, voidaan nähdä hitin tai ilmiön syntymisen varhaisvaihe.
Tällä tavalla on tutkijan mukaan löydetty muutamia viime vuosien uusia menestysartisteja,
kuten esimerkiksi Lana Del Rey. Mukerji (2015) argumentoi, että keskeistä kappaleiden
rakenteiden sijaan on ymmärtää ‘pörinä’ ja sen rakenne kappaleiden ympärillä. Tämän tutkija
näkee osoittavan teoksen mahdollisen hittipotentiaalin jo varhaisessa vaiheessa. Toisaalta
Mukerji (2015) ei omassa tutkimuksessaan ole valmis hautaamaan perinteistä levy-yhtiöiden
A&R (so. Artists and Repertoire) -toimintaa. Tutkija näkee, että big datan käyttö on hyvä lisä
A&R-toiminnassa, mutta mekanistisesti käytettynä se ei välttämättä johda hyviin
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lopputuloksiin. Tutkija painottaakin, että hyvän hittivainun omaavien henkilöiden
näkemykselle on edelleen käyttöä, mutta toimintaa voidaan systematisoida ja tehostaa big
dataan hyödyntäen (ibid.)
Festivaalituotannon näkökulmasta uusien artistien kohdalla ’big data’ pystyy selkeästi
antamaan viitteitä artistien tulevasta kehityksestä ja suosiosta, kun artisteista käytettävissä
olevan tiedon pohjalta voidaan analysoida markkinoilla olevan artistin kuuntelijapohjaa ja sen
mahdollista demografista osumista tapahtuman kohdeyleisön kanssa. Toisaalta
analyysipalveluissa ei ole niinkään keskitytty jo vakiintuneiden artistien suosion jatkumon
ennustamiseen, minkä voisi kuvitella palvelevan tapahtumien järjestäjien tarpeita.
Festivaalien kohdalla kriittinen menestystekijä on oikeiden ohjelmavalintojen tekeminen, kun
isojen, niin sanottujen head liner -artistien kohdalla tulevien kiertueiden suunnitteluaikajänne
on yli vuoden kestoinen. Kokonaisuudessaan festivaaliohjelman kuratoimista big dataa
hyödyntämällä voisikin rinnastaa levy-yhtiön A&R-toimintaan. Mukerji (2015) summaa ‘big
datan’ käytön etuja tavalla, joka sopii sekä levy-yhtiö- että festivaalimaailmaan todeten, että
big data “avaa mahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin huomattu auttaen meitä kysymään
kysymyksiä, joita ei ole aiemmin kysytty, ja nopeuttaa etsimään sovelluksia olemassa oleviin
kysymyksiin. Se tarjoaa uuden näkökulman lahjakkuuksien löytämiseksi ja asiakkaan
ymmärtämiseksi tehden sen tehokkaasti.” (ibid., 50).

3.2 Digitaalinen ympäristö kiinteänä osana festivaalien tuotantorakenteita
Festivaalituotannossa digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan asiakastiedon keruun
merkitystä korostaa esimerkiksi maailmanlaajuisesti tunnustusta osakseen saanut
Tomorrowland-festivaali. Tapahtuma on resursoinut asiakastiedon keruuseen merkittävästi ja
festivaaliorganisaatiossa työskenteleekin henkilömäärältään laaja tiimi ainoastaan yleisödatan
parissa (Reeperbahn festival 2014c). Tomorrowland-festivaalilla esimerkiksi streamingpalvelujen ja jo perinteiseni YouTuben hyödyntäminen toimivat laajasti käytettyjen
yleisökyselyiden rinnalla kohdeyleisön jäsentämisessä sekä uusien tapahtumayleisöjen
tavoittamisessa. Toisaalta Suomen kontekstissa digitaalista ympäristöä hyödynnetään
Weekend-festivaalilla tulevan festivaalin sisältöjen eräänlaisena testausalustana. Festivaali
toimii interaktiivisesti kohdeyleisönsä kanssa ohjelmistosuunnittelunsa osalta analysoiden
yleisön reaktioita sosiaalisessa mediassa sinne linkittämiensä artistien ja kappaleiden suhteen
(MARS -festivaali 2015b). Festivaalien strateginen päätös resursointiin molemmissa
tapauksissa on perusteltua: ideaalisessa tilanteessa artisti resonoi oikealla tavalla festivaaliin
ladattujen kuluttajaodotusten kanssa.

Sen lisäksi, että musiikin digitaalinen kuluttaminen mahdollistaa asiakastiedon keruun
tapahtuman sisällön ja kuluttajan välisestä vuorovaikutuksesta (ks. myös Bolan 2015), ovat
digitaaliset mahdollisuudet ja teknologian kehittyminen viimeisimpien tieteellisten
julkaisujen mukaan yhä kriittisempi osa tapahtumien yleisösuhteen kehittämistä (ks. esim.
Yeoman 2013). Sosiaalinen media on yhä enenevässä määrin nähtävissä tapahtumien ja
festivaalien strategisena työvälineenä, ei ainoastaan tavoiteltujen yleisökohderyhmien
laajassa saavuttamisessa, vaan myös festivaalielämyksen arvonluonnin alustana (Sadd 2015)
‒ niin tapahtuman aikana kuin ympärivuotisen mielenkiinnon ylläpitäjänä tapahtumaa
kohtaan.
Esimerkkinä sosiaalisen median alustojen käytöstä tapahtumien palvelu- ja
markkinointistrategisina työkaluina ovat sellaiset pohjoisamerikkalaiset festivaalit, jotka
tähtäävät yli 100 000 asiakkaan kävijämääriin, kuten Coachella, Austin City Limits, Electric
Daisyland sekä uusina tulokkaina USA:n markkinoille rantautuneet Tomorrowland ja Rock in
Rio (ks. Owens 2015). Tapahtumien viime vuosien menestyksen taustalla on havaittu
asiakkaiden heimoistuminen (ks. Maffesoli 1996) esimerkiksi juuri sosiaalisessa mediassa
jaettujen kokemusten tukemana (ks. myös McLoughlin 2015). Asiakasdataa hyödynnetään
tapahtumien tuotannon kehittämisessä niiden tuottamien some-sisältöjen sekä yleisölähtöisen
tiedon jakamisen kautta. Esimerkiksi vuonna 2014 Coachella-festivaaleilla kävijät saattoivat
suunnistaa Youtubessa olleen interaktiivisen kartan avulla, festivaalin omilla sovelluksilla
saattoi
etsiä
ystäviä,
tarkistaa
kuljetusaikatauluja
tai
valita
erilaisista
ruokailumahdollisuuksista. Toisaalta festivaalilla lähetettiin yli 4 miljoonaa tapahtumaan
liittyvää twiittiä ja jaettiin lähes puoli miljoonaa kuvaa (Houser 2015). Tämän
kehityssuunnan
myötä
puhutaankin
Pohjois-Amerikan
kohdalla
todellisesta
festivaalibuumista. Kuten Tom Russell Governers Ball -festivaalilta toteaakin: ”Sosiaalinen
media mahdollistaa heimoistumisen. Sitä kautta ihmiset keskustelevat tapahtumista,
arvostelevat niitä ja ovat yhteydessä toisiinsa. Tavoitteena on, että kaiken tämän voi
valjastaa tapahtuman ja ihmisten väliseen yhteydenpitoon” (Owens 2015; ks. myös
Eventbrite 2014).
Tapahtumien tulevaisuuden kehityssuuntien näkökulmasta onkin mielenkiintoista, että
tapahtumien vuorovaikutus ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa ei tunne yhteisöllisyyttä
tarkasteltaessa alueellisia rajoja. Yhteisöllisyyden rakentamiseksi ei tarvita fyysistä läsnäoloa
kohdealueella, vaan pelkkä digitaalinen ympäristö yleisön ’heimoistumiseksi’ on edellä
kuvatun Tom Russellin esittämän argumentin valossa riittävää. Onkin selvää, että kun vuonna
1969 järjestettyä Woodstock-festivaalia pidetään edelleen käänteentekevänä hetkenä popkulttuurissa, on viimeaikainen teknologinen kehitys osoittanut uuden, verkostotaloutta
laajemmin kuvaavan ilmiön festivaalien kontekstissa. Woodstockissa Bethelin
pikkukaupunkiin New Yorkin osavaltioon kokoontui 400 000 nuorta kolmen päivän ajaksi.
Nyt, 2010 -luvulla, suurimpia festivaaleja seuraavat miljoonat tapahtumasta kiinnostuneet ja
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festivaalin ympärivuotisista ohjelmisto- ja tunnelmapäivityksistä tykkäävät tuhannet
seuraajat. (ks. Tomorrowland 2015; myös Bolan 2015).

4 Lopuksi
Tämän artikkelin tarkoituksena on ollut omalta osaltaan ottaa osaa musiikkiliiketoiminnan
murroksesta käytävään keskusteluun. Artikkelissa on tarkasteltu viime vuosien kehityssuuntia
musiikkiliiketoiminnassa peilaten niitä festivaalituotannon kenttään sekä kriittisiin
tulevaisuuden menestystekijöihin. Kirjoituksessa painopiste täsmentyi tarkasteluun musiikin
kuluttamisen muutoksesta ja sen vaikutuksista yleisesti musiikkiliiketoimintaan sekä
erityisesti heijasteina festivaalituotantoon. Lisäksi artikkelissa oli tavoitteena pohtia myös
muutoksen antamia uusia mahdollisuuksia festivaalien kehitystyössä.
Yleisesti voidaan todeta, että globaalisti tarkasteltuna musiikkiala on kokenut voimakkaan
rakennemuutoksen äänitemarkkinoilla tapahtuneen digitaalisen jakelun ja kuluttamisen
muutoksen myötä. Äänitetyn musiikin digitaalinen jakelu on muuttanut pysyvästi levy-yhtiöja kustannustoimintaa kun striimatun ja ladatun musiikin markkinat ovat useilla markkinaalueilla ohittaneet liikevaihdossa fyysisten äänitteiden määrän ja siten vaikuttaneet
ääniteteollisuuden ansaintalogiikkaan perusteellisesti. Tämän voidaan nähdä peilautuvan
myös toimialan tuotannon organisoitumisen rakenteisiin. (IFPI 2015). Äänitemarkkinoilla
tapahtunut muutos on ilmiönä hyvin samankaltainen, joka median osalta on koettu
digitaalisen tarjonnan vaikuttaessa supistavasti printtimedian kenttään (ks. esim. Kauppalehti
2015; Lintulahti 2014). Käydyn keskustelun perusteella on selvää, että musiikki
liiketoiminta-alana elääkin muiden sisältölähtöisten toimialojen rinnalla poikkeuksellisen
vahvaa murroskautta ja jota voidaan hyvällä syyllä pitää mielenkiintoisena luovan talouden
tyyppiesimerkkinä mm. digitaalisen kuluttamisen murroksessa ja teknologian tarjoamissa
toiminnan kehittämismahdollisuuksissa. (ks. myös IFPI 2015; Brusila 2007)
Tapahtunut muutos on johtanut liiketoimintasektoreiden laajenemiseen ja
limittäytymiseen. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi musiikkiteoksiin liittyvän
monialaisen arvon hyödyntämisen uudelleenarviointia ja kehittämistä yhä monipuolisemmin
niin teoksina ja tekijänoikeuksina kuin myös verkostomaisessa toimintaympäristössä
tuotettavana palveluliiketoimintana. Onkin perusteltua esittää, että musiikki liiketoimintaalana on esimerkki, jossa perinteisestä kuluttajakaupasta on siirrytty yhä enenevässä määrin
palveluiden tuottamiseen (ks. myös Brusila 2007) yksittäisen kappaleen tai artistin ollessa
liiketoiminnan sisällöllinen ydin. Tässä keskustelussa vastaavasti elävän musiikin tapahtumat
ja festivaalit on nähtävissä yleisölle tarjottavina kokonaisuuksina, joissa keskeisiä elementtejä

ovat yhteisöllisyys sekä palvelujen ja musiikillisen sisällön symbioosi kokonaiselämyksen
tuottamiseksi kuluttajalle ‒ niin festivaalin toteuttamisen aikana kuin ympärivuotisena
toimintana (ks. esim. Getz 2015; myös Kinnunen 2013; Morgan 2008).
Edellä kuvatut, artistipalkkioiden kiivasta nousua ja festivaalikentän kiristyvää kilpailua
selittävät musiikkiliiketoiminnan kehityssuunnat hybridisine tuotantorakenteineen,
artistilähtöisine 360-sopimuksineen ja festivaalikentän konvergenssikehityksineen eivät
kuitenkaan ole nähtävissä tapahtumien ja festivaalien tuottamisessa ainoastaan tulevaisuuden
uhkana. Pikemminkin tilannetta on syytä tarkastella uusia liiketoimintamahdollisuuksia
kartoittavien voimavarojen ja tieto-taidon yhteensovittamisena sekä tämän osaamisen
kehittämisen välttämättömyyden näkökulmasta. Esimerkiksi Reeperbahn-festivaalilla käyty
’The 2014/2015 Festival season’ -paneelikeskustelu herätti pohtimaan, onko festivaaleilla
tarve panostaa entistä enemmän kokonaisvaltaiseen elämysten tuottamiseen ja pienentää sitä
kautta artistien roolia tapahtumien kriittisenä menestystekijänä (ks. myös Eventbrite 2014)
erityisesti, kun puhutaan niin kutsutuista perinteisistä festivaaleista. Tämä näyttäisi olevan
mielekäs kehityssuunta yhä kriittisemmäksi käyvässä henkiinjäämistaistelussa saturoituneella
festivaalikentällä. Toisaalta usein nähdään, että festivaalialan luonteeseen kuuluu
uusiutuminen ja tapahtumilla on omat elinkaarensa. Hollantilainen van Kessel toteaa
European Festival Reportissa (2015) ”Valittaminen kilpailutilanteesta on tylsää” ja jatkaa:
”Meidän mielestämme markkinoilla on tilaa hyville uusille tapahtumille ja me olemme
halukkaita luomaan niitä. Huonot ovat vaikeuksissa ja toivottavasti katoavat.” (ibid.)
Alan kehittämisessä on tultu pisteeseen, jossa ainoastaan musiikkialan sisäinen
kehittäminen ei tarjoa riittävästi näkökulmia liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi ja
näiden mahdollisuuksien konkreettiseksi hyödyntämiseksi (Reeperbahn festival 2014a).
Viimeisimmät alan ammattilaisfoorumeilla käydyt keskustelut ovat nostaneet esiin, ettei
musiikkiala kykene tuottamaan globaaleja menestysartisteja yhtä laaja-alaisesti kuin
aiemmin. Toisaalta veteraanipromoottori Harvey Goldsmith näkee englantilaisen
festivaalikentän jo ohittaneen huippuvaiheensa (McVeigh 2015). Syynä on tapahtumien
liiallinen määrä ja pääesiintyjien väheneminen. Goldsmith (2015) kuvaakin: ”Festivaaleja on
liikaa ja isoja pääesiintyjiä ei ole riittävästi. Tämä on iso, todella iso, ongelma alalle. Emme
pysty kasvattamaan sellaisia uusia isoja nimiä kuten Rolling Stones, Muse tai jopa Arctic
Monkeys, jotka voivat olla pääesiintyjiä.” Goldsmith ennustaakin, että jatkossa tapahtumien
tulee laventaa tarjontaansa uusille alueille ”Jatkossa sellaisten tapahtumien osuus tulee
kasvamaan, joiden sisältö ei pohjaudu pelkästään musiikkiin. Runoutta, kirjallisuutta ja
taikuutta. …Paljon pieniä tapahtumia, jotka yhdistävät erilaisia asioita ja pystyvät siten
tarjoamaan jotakin enemmän.” (ibid.)
Edellä esiin nostettujen esimerkkien valossa on selvää, etteivät festivaalit kykene ‒ eikä se
ole tarpeellistakaan ‒ viemään elämystuotannon kehitystoimia eteenpäin yksittäisinä
organisaatioina. Jos tilannetta tarkastellaan Suomen kontekstissa, tulevaisuuden ratkaisevaksi
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menestystekijäksi nousee edellä kuvattujen sisällöllisten huomioiden lisäksi yhä enenevässä
määrin tuotteiden ja palvelujen konseptointi jo itsessään verkostomaisten festivaalituotannon
toimijoiden välisillä rajapinnoilla. Näissä kehityskuluissa on mahdollisuuksien lisäksi
nähtävissä myös negatiivisia painotuksia. Sveitsin Paleo-festivaalin Hassenstein (European
Festival Report 2015) näkee rahoituspohjan laajenemisen voivan johtaa artistipalkkioiden
nousuun: ”Todellinen uhka ei ole tapahtumien kasvava määrä, vaan kilpailu tapahtumien
kanssa, joita rahoittaa brändi tai yksityishenkilö, jotka voivat tarjota isoja
esiintymispalkkioita ilman, että ajatellaan taloudellista tulosta.” Tässä yhtälössä osaamista
innovatiivisten resursointimahdollisuuksien löytämiseksi tuleekin lisätä ja tähdätä yhteistyön
tavoitteet pitkäaikaisiin strategisiin kumppanuuksiin niin sisältötoimialojen, festivaalien kuin
laajemmin tuotantojen rajapinnassa toimivien yritysten kesken. Yhteistyön tavoitteeksi tulee
asettaa konkreettisia win-win-win -mahdollisuuksia ja työkaluja sekä yrityksille että
tapahtumille loppukäyttäjän ollessa palvelu- ja tuoteinnovaatioiden keskiössä (ks. myös
Luonila, tulossa).
Festivaalit toimivat esimerkkinä interaktiivisesta kuluttajan ja palvelun tuottajan välisestä
kehityssuunnasta. On huomioitavissa, että uuden tekniikan käyttöönotto on helpottanut
tapahtumiin osallistumista ja toisaalta tuonut uusia näkökulmia festivaaleille osallistumiseksi
(Bolan 2015). Teknologiset uudistukset on nähty asiakaskokemusta parantavana tekijänä,
kuten tuotannon näkökulmasta mahdollisuutena lisäpalveluiden myyntiin tai vastaavasti
vuorovaikutuskanavana tapahtuman ja asiakkaiden välillä. Varsinkin USA:ssa tapahtunutta
festivaalibuumia on osittain selitetty uuden teknologian mahdollistamalla kokemusten
jakamisella sosiaalisessa mediassa (ks. myös Eventbrite 2014; Kouser 2015; Owens 2015).
Tapahtumissa käyminen on sosiaalinen ilmiö ja sosiaaliset ilmiöt elävät entistä enemmän
sosiaalisessa mediassa. Tässä festivaalien taito toimia interaktiivisesti yleisönsä kanssa
nousee kilpailutekijäksi (ks. myös Getz 2015). Tästä näkökulmasta tarkasteltuna tapahtumaan
liitettävät mielikuvat ja kävijän kulutuskokemus ovat muodostumassa keskeisiksi kehitystyön
painopisteiksi.
Merkille pantavaa on, että musiikkimedian kentän menettäessä merkitystään kriittiseksi
menestystekijäksi festivaalien ja tapahtumien osalta nousee taito omaan mediahallintaan.
Käytännössä festivaalien tulee tulevaisuudessa olla yhä enenevässä määrin itse oma mediansa
ja kommunikoida kohderyhmiensä kanssa ympäri vuoden (ks. myös Getz 2015; Eventbrite
2014). Festivaalien brändi vaatii jatkuvaa ylläpitämistä ja asiakaslupaus tulee pystyä
täyttämään joka vuosi uudestaan. Ilman digitaalisen median aktiivista hyödyntämistä
tapahtumien menestysmahdollisuudet supistuvat oleellisesti. Tapahtumien tuleekin kehittää
digitaalisen median lukutaitoa nähdäkseen asiakkaidensa tarpeet muuttuvassa
toimintaympäristössä. Live Nationin John Probyn on kiteyttänyt sosiaalisen median roolin

tapahtuman tuottamisen kehitystyössä osuvasti: ”Parasta sosiaalisessa mediassa on se, että
ihmiset kertovat tarkasti mitä haluavat, ja huonointa sosiaalisessa mediassa on se, että
ihmiset kertovat tarkasti mitä haluavat” (IQ Magazine 2015).
On kuitenkin syytä huomioida, että edellä käyty keskustelu sijoittuu pitkälti festivaalin
tuotannollisiin ratkaisuihin ja niiden taustalla oleviin strategisiin päätöksiin hyvin
kompleksisessa toimintaympäristössä. Niin musiikkiliiketoiminnassa kuin festivaalien
tuottamisessa keskiössä on kuitenkin niitä kuluttava yleisö, jonka mieltymyksiä ei voida
johtaa strategisin päätöksin tai tuotannollisin ratkaisuin (ks. myös Luonila 2014).
Mieltymysten ja elämyksiä synnyttävien tekijöiden ymmärtämiseksi asiakastiedon merkitys
on arvoltaan mittaamaton. Sen tiedon keräämiseksi toimialalla on toimittava aktiivisesti, ja
tästä ovat esimerkkejä sekä Festivaalibarometri (Kinnunen et al. 2015) että sen pohjalta tehty
yksityiskohtaisempi kävijöiden segmentointi (ks. Kinnunen & Luonila 2015). Näiden
tutkimusten aineistonkeruuna käytetyssä kyselyssä kävijää onkin pyydetty määrittämään:
”Minulle tärkeitä tekijöitä festivaalielämyksen onnistumisen kannalta ovat…” (Kinnunen et
al. 2015).
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Tämä kirjoitus perustuu omaan festivaalialan ulkopuoliseen näkökulmaani. Ajatuksiani
ovat täydentäneet festariammattilaiset, joiden kanssa olen saanut kunnian pohtia festivaaleja
suhteessa ajankohtaisiin
kuluttajatrendeihin
Johde II
‒
tapahtumatuotannon
muutosjohtaminen -hankkeen parissa. Rakennan ajatteluni kolmen ilmiön ympärille, jotka
erityisesti herättivät keskusteluja Johde II-hankkeen työpajoissa. Kyseiset ilmiöt ovat
supersaturaatio, vertaiskulttuuri ja ennakko-ostaminen.

Supersaturaatio
Supersaturaatio on ehkä merkittävin länsimainen kuluttajatrendi, joka vaikuttaa niin
kuluttamiseen, markkinointiin, asiantuntijuuteen, tietotyöhön kuin ihmisten arvoihin ja
asenteisiinkin. Tapahtumat ja festivaalitkaan eivät ole säästyneet kyseisen ilmiön
vaikutuksilta. Supersaturaatio tarkoittaa sitä, että valtaosa ihmisten tarpeista on tyydytetty jo
melko hyvin tai erittäin hyvin. Samanaikaisesti valtaosa lisääntyvästä tarjonnasta kohdistuu
samojen tarpeiden uudelleen tyydyttämiseen.
Supersaturaatio on ehkä helpointa hahmottaa suhteessa tavaroihin. Länsimaissa on yhä
vaikeampi löytää sellaisia ihmisiä, jotka kertovat haluavansa lisää tavaraa. Sen sijaan yhä
useampi kertoo haluavansa vähemmän tavaraa ja enemmän tilaa elää. Materian näkökulmasta
voidaan todeta, että ihmisillä on jo kaikki, mitä he tarvitsevat. Suomalaisella nelihenkisellä
perheellä on keskimäärin 10.000 tavaraa. Tavaraa on niin paljon, että monilla alkaa olla
vaikeuksia muistaa, mitä kaikkea he omistavatkaan.
Sama mikä pätee tavaroihin, pätee tietyssä määrin myös palveluihin ja erityisesti viihteen
nälän sammuttamiseen. Jos katsoo tulevan kesän festivaaleja, maailman supertähdistä ei
varsinaisesti ole pulaa. Vastaavan kaliiberin tähdet olisivat aikaisempina vuosina ja

vuosikymmeninä olleet melkoisia tapauksia Suomeen saapuessaan. Supertähden saaminen
festareille ei todennäköisesti enää kuitenkaan takaa yleisön varmaa suosiota vaan lähinnä
varmistaa kilpailukyvyn tosiin festareihin nähden.

Vertaiskulttuuri
Ehkä festivaalit voisivat ammentaa entistä vielä enemmän ideoita vertaiskulttuurista.
Vaikuttaa nimittäin siltä, että niukan kasvun aikakaudella vertaistalous tuottaa uusia ideoita
perinteisen kaupankäynnin tuottaessa lähinnä samaa vanhaa hieman tehokkaammin.
Tehokkuus on niukkenevien resurssien aikakaudella kriittinen asia, mutta näyttää yhä
useammin siltä, että kaupallinen toiminta ”tuottaa lisää tylsää” vertaistalouden tuottaessa
”uutta ja kiinnostavaa”. Esimerkiksi tehokkaat ketjuravintolat häviävät kiinnostavuudessaan
100-0 Ravintolapäivän ravintolakonsepteille. Helsingissä vierailevat risteilyalukset eivät
suunnittele aikataulujaan Rosson aukioloaikojen mukaan, mutta olen kuullut, että ne
ottaisivat Ravintolapäivän ajankohdan huomioon aikatauluja suunnitellessaan.
Vertaiskulttuurissa ja -taloudessa on kyse erilaisten tuotteiden, palveluiden sekä
kokemusten jakamisesta ja vaihtamisesta kuluttajien kesken. Perinteisessä taloudessa yksilöt
ostavat tuotteita ja palveluita yrityksiltä. Vertaistaloudessa eri toimijoiden rooli on
huomattavasti monipuolisempi. Yritykset, julkiset toimijat ja yksilöt saattavat kaikki toimia
yhtäaikaisesti aktiivisina ostajina, myyjinä ja tuottajina. Perinteissä taloudessa yritysten ja
yksilöiden väliset vaihdantasuhteet perustuvat transaktioihin, jolloin raha vaihdetaan tarkasti
rajatun tarpeen tyydyttämiseen. Myyjän tärkein motiivi on rahan ansaitseminen ja ostajan
selkeän tarpeen tyydyttäminen. Vertaiskulttuurissa vaihdannan motiivipohja on laajempi.
Usein kyse on ansainnan ja perustarpeen tyydytyksen lisäksi esimerkiksi elämyksellisyydestä,
itsensä toteuttamisesta, porukkaan kuulumisesta, ekologisuudesta, hyvän tekemisestä tai
useiden vastaavien asioiden yhdistelmästä. Harva menee Ravintolapäivään etupäässä siksi,
että pääsisi eroon nälän tunteesta. Usein sinne mennään tapaamaan tuttuja, kokemaan
elämyksiä tai vaikkapa tukemaan kaverin perustamaa ravintolaa. Useat vuokraavat asuntoaan
Airbnb:n kautta ansaitakseen hieman lisätienestejä, mutta sen lisäksi muista maista peräisin
olevien ihmisten kohtaaminen voi ollaan merkittäväksi mielihyvää tuottava tekijä. On
mukavaa jutella vieraalla kielellä, vaihtaa kokemuksia, kertoa oman kaupungin
tutustumisenarvoisista paikoista ja tehdä vieraiden olo kaikin puolin kotoisaksi.
Kysymys kuuluu, voisivatko festivaalit esimerkiksi laajentaa kaupankäynnin
motiivipohjaa musiikkiin, viihdetarjontaan tai esimerkiksi kesätekemiseen liittyen?
Apukysymyksenä voisi toimia esimerkiksi se, millainen olisi festivaali, jossa osallistujan ja
tuottajan rooleja sekoitettaisiin rohkeasti. Jos esimerkiksi ajattelee nuoria ja fanittamista, niin
tietyssä mielessä videoblogikulttuurissa on juuri kyse juuri tuottajan ja yleisön roolien
onnellisesta sekoittumisesta. Perinteisten tähtien rinnalle ovat nousseet tavikset, jotka ovat
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alkaneet itse tehdä videoblogeja elämästään. Uudenlaiset sisällöt ovat uponneet nuoreen
yleisöön kuin veitsi voihin. Fanittamisen skaala on laajentunut ja mediatarjontaan tullut
täysin uusia sisältötyyppejä vertaiskulttuurin myötä.

Ennakko-ostaminen
Ennakko-ostaminen heikkona signaalina tai nousevana trendinä herätti paljon keskustelua
Johde II -hankkeen työpajoissa. Ennakko-ostamisessa (pretail) on kyse siitä, että ihmiset
alkavat suhtautua joukkorahoituspaikkoihin verkkokauppoina. Jos et esimerkiksi tunne
Kickstarteria, nyt on viimeinen aika tutustua sen toimintalogiikkaan ja tarjontaan. Kickstarter
on kaikkien joukkorahoituspalvelu äiti, joka keskittyy erityisesti luovien projektien
vastikkeelliseen joukkorahoitukseen. Ennakko-ostamisessa kuluttajat ovat valmiita ottamaan
riskejä, jotka liittyvät rahoitettujen tuotteiden valmistumiseen tai toimitusaikoihin.
Vastineeksi he saavat shoppailla innovaatioita ja kiinnostavia uutuuksia, joita tavallisista
kaupoista tai verkkokaupoista ei vielä löydy. Lisäksi joukkorahoittaminen palvelee hyvin
myös kaupankäynnin laajempaa motiivipohjaa. Ennakko-ostajat voivat kokea
merkityksellisyyttä tukemalla mielenkiintoisia hankkeita, saada voimakkaan tunteen
osallisuudesta sekä mahdollisuuden testata tuotteita, joita ei vielä varsinaisesti ole
markkinoilla. Yhä useammin ihmiset, jotka haluavat inspiroitua uutuuksista, suuntaavat
ostoskeskusten sijaan joukkorahoitussivustolle.
Ennakko-ostaminen on mielenkiintoinen kuluttajakäyttäytymisen muoto, koska se muuttaa
kaupankäynnin logiikkaa. Se tarjoaa aikaisempaa laajemman ja innovatiivisemman
valikoiman tuotteita ja palveluita kuluttajien saataville. Myyjän näkökulmasta ennakkoostaminen ja tuotteeseen tai palveluun sitoutumisen ennen sen käyttäytymistä vähentää
riskejä.
Juuri lanseerattua Museokorttia voi pitää eräänlaisena ennakko-ostamisen muotona, sillä
se maksetaan etukäteen. Tosin korttiin ei liity riskiä tuotteen tai palvelun toteutumisesta, sillä
museot ovat jo olemassa ja ovet avoinna. Kortti maksaa hieman yli 50 euroa ja oikeuttaa
vastineeksi rajattoman pääsyn suomalaisiin museoihin. Veikkaan, että vaikka museokortti
olisi puolet kalliimpi, se osoittautuisi menestykseksi. Johde II -hankkeessa sivuttiin
mahdollisuutta Museokortin tyyppiseen lippuun, jolla pääsisi useammille festivaaleille
yhdellä kortilla. Kyse olisi samanaikaisesti kanta-asiakkuudesta, ennakko-ostamisesta ja
jäsenyyden rakentamisesta. Museokortti osoittaa, että konsepti voi toimia.

LIITTEET: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKÖN
JULKAISUT JA FESTIVAALIBAROMETRI 2014 KYSELYLOMAKE
Turun kauppakorkeakoulu
Porin yksikön julkaisut

Julkaisusarja A
Julkaisusarja B
Julkaisusarja C
Julkaisusarja D
Julkaisusarja E

Tutkimukset
Työraportit ja tekniset raportit
Opetusmateriaali
Muut julkaisut
Verkkojulkaisut

Julkaisusarja A

Turun kauppakorkeakoulu. Porin yksikkö
ISSN 1459-1332

Nro 1/2002

Hookana Heli, Naisyrittäjyys Satakunnassa: Miksi aloitan? Miksi jatkan? Miksi
lopetan?

Nro 2/2002

Westman Riikka, Sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset osana Satakunnan
hyvinvointiklusteria: yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset
menestystekijät

Nro 3/2003

Isolähteenmäki Timo, Satakunnan yrityspalvelujen palveluaukkoselvitys

Nro 4/2003

Satopää Rauno, Suomalainen hyvä tilintarkastustapa
tarkastuksissa - odotukset, sääntely, käytäntö

Nro 5/2004

Poijärvi-Miikkulainen Jytta, Porin yliopistokeskuksen alueellinen vaikuttavuus

Nro 6/2004

Poijärvi-Miikkulainen Jytta, Ammattikorkeakoulut alueellisena toimijana selvitys Hämeen, Kemi-Tornion, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lahden
ja Satakunnan ammattikorkeakouluista

Nro 7/2004

Länsiluoto Aapo, Macroeconomic Environment Analysis Methods in Finnish
Public Companies

Nro 8/2004

Mattila
Eevaleena,
Hyvinvointialan
yksityinen
palvelujärjestelmä
Satakunnassa
–
Sosiaalija
terveyspalvelualan
toimijoiden
liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys

Nro 9/2005

Rantala Heikki, Villilän elokuvakeskuksen alueelliset vaikutukset – esiselvitys

pienyritysten

73

Nro 10/2005

Nro 11/2005

Mattila
Eevaleena,
YRITTÄJYYTEEN
ASKEL
KERRALLAAN
–
Yrittäjyysmotivaatiota tukevat ja edistävät tekijät hyvinvointialalla
Satakunnassa
Väkiparta Maria, Satakunta – yksityisten sosiaalipalvelujen kehto vai hauta?
Toimintaympäristön asettamat rajoitteet

Nro 12/2006

Vähäsantanen Saku, Karppinen Ari, Laamanen Jani-Petri, Pernell
Jenita, Aalto-Setälä Ville, Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys
ja aluetaloudelliset vaikutukset

Nro 13/2006

Hookana Heli (toim.), Satakuntalaisten yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät 2000-luvun alussa; tietojenkäsittelypalvelut, meritekninen teollisuus, automaatioala, mainospalvelut, vaate- ja kenkäkauppa

Nro 14/2006

Hookana Heli (toim.), Satakuntalaisten yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät – terveydenhuoltopalvelut,
kodinkoneliikkeet, metallituotteiden valmistus, puutuoteteollisuus

Nro 15/2006

Tevameri Terhi, Matriisiorganisaatiorakenne ja johtamisen haasteet
terveydenhuollon organisaatiossa - Mission Possible?

Nro 16/2006

Laitinen Katja, Ennakointi ja aluekehittäminen Satakunnassa –
tiedonhallinnan lähtökohtia

Nro 17/2007

Kaivo-oja Jari ja Laitinen Katja, Alueellisen ennakoinnin haasteet ja
toimintamallit – Case SataEnnakointi

Nro 18/2007

Vähäsantanen Saku, Karppinen Ari, Laamanen Jani-Petri,
Satakunnan alueelliset kilpailukykyresurssit ja yritysten kilpailukyky

Nro 19/2007

Isoviita Eevaleena, Ahokas Ira, Kaivo-oja Jari, Laitinen Katja,
SATAKUNTA – HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISEN
MALLIMAAKUNTA 2030. Näkemyksiä hyvinvointialan toimintaympäristön haasteista ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä

Nro 20/2007

Laine Pertti, Osaamisen johtaminen ja HRD – tarua vai totta?
Kuvaus viiden case-organisaation henkilöstön kehittämisen
käytännöistä

Nro 21/2007

Hookana Heli (toim.), HALLITTU YLIKUNNALLINEN JOHTAMINEN
JA OMISTAJUUS? – Case Satakunnan pelastuslaitos

Nro 22/2007

Heinilä Mari, Palo- ja pelastustoimen johtaminen, organisointi ja
kehittyminen – Haastattelututkimus laitosten johdolle syksyllä 2007

Nro 23/2007

Isoviita Eevaleena (toim.), Korkeakouluyhteistyössä liikettä hyvinvointialalle – TuKKK, TaY, SAMK, Diak Länsi

Nro 24/2008

Hookana Heli (toim.), Satakuntalaisten yritysten taloudelliset toimintaedelletykset ja kriittiset menestystekijät – tavaraliikenne, tilitoimistot, lääkäripalveluyritykset, metallituotteiden valmistus ja puutarhaala

Nro 25/2008

Karppinen Ari, Oikarinen Elias, Olkiluoto 3 – ydinvoimalaitosyksikön
rakentamisen taloudelliset vaikutukset

Nro 26/2008

Mäkitalo-Keinonen Tiina, Arenius Pia, Liikala Sari, Käyttäjät ja yritykset innovaatioyhteistyössä

Nro 27/2009

Hookana Heli (toim.), Satakuntalaisten yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät – majoituksen sisältävät
sosiaalipalvelut, isännöinti- ja kiinteistönhoitoala, kulttuuriala ja muut
luovat alat, liikuntapalveluyritykset ja moottoriajoneuvojen kauppa

Nro 28/2009

Sirkemaa Seppo & Toivonen Janina, Tietohallinto: kohti kumppanuutta taloushallinnon tietojärjestelmäratkaisuissa

Nro 29/2009

Laamanen Jani-Petri, Saari Salla, Kuntatalouden tilan arviointi ja
mittarit – sovelluskohteena Satakunnan kuntien talous 1998 - 2007

Nro 30/2009

Häyry Mattias, Alueellisten pelastuslaitosten taloushallinnon ja
-raportoinnin asiakastyytyväisyys

Nro 31/2009

Karppinen Ari, Satakuntalainen tytäryhtiötalous
Aluetaloudellinen tarkastelu

Nro 32/2010

Sirkemaa Seppo, Väestöliikkeitä Satakunnassa: näkemyksiä muuttuvista
rakenteista

Nro 33/2010

Karppinen Ari, Satakuntalainen tytäryhtiötalous
Osa 2. Suurimpien ulkomaalaisomisteisten yritysten taloudellinen menestys
ja alueellinen sitoutuminen

Nro 34/2010

Karppinen Ari, Oikarinen Elias, Talouden rakennemuutos- ja
lähtökohtatietoepävarmuus panos-tuotoslaskelmissa
Case: Olkiluoto 3 – Ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen

Nro 35/2010

Määttälä Jaana, Kustannuslaskennan nykytila, erityisesti henkilöstöresurssien kohdentaminen pelastustoimessa –esiselvitys

Nro 36/2010

Seppä Outi, Salonen Maiju, Ilomäki Marjaana, Tuominen Anu, Isoviita
Eevaleena, Poimintoja Satakunnan hyvinvointiklusterista

Nro 37/2011

Karppinen Ari, Vähäsantanen Saku, Porin seudun elinkeinotoiminnan
kehittämistä palvelevan alueellisen ennakointitoiminnan kartoitus
(verkkoversio)

Julkaisusarja A

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
ISSN 1799-7070

Nro 38/2011

Karppinen Ari, Vähäsantanen Saku, Matkailutulo ja –työllisyys Satakunnassa,
Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010 (verkkoversio)

Nro 39/2011

Lepistö Tanja, Vähäsantanen Saku, Karppinen Ari, Satakunnan
musiikkiopistojen toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset (verkkoversio)

Nro 40/2011

Hytti Ulla, Nieminen Lenita, Toiminnallinen ja taidelähtöinen
yrittäjävalmennus. Elämys – Oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen
elämyksellisten menetelmien avulla (verkkoversio)

Osa 1.

75

Nro 41/2012

Karppinen Ari, Vähäsantanen Saku, Aikuisopiskelun ohjauksen merkitys
Satakunnassa (verkkoversio)

Nro 42/2012

Kuoppakangas Päivikki, Dilemmas in building a multi-disciplinary international virtual project team for EU FP7 ICT (verkkoversio)

Nro 43/2012

Alhosalo Minna, Karppinen Ari, Kaasua Satakunta. Selvitys nesteytetyn
maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa
(verkkoversio)

Nro 44/2013

Määttälä Jaana, Pelastustoimen tilinpäätös- ja kustannusanalyysi 2007-2010
(verkkoversio)

Nro 45/2013

Hytti Ulla, Nieminen Lenita, Ytyä yrittäjyyteen! Tutkimus yhteisön synnystä ja
yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan
näkökulmasta (verkkoversio)

Nro 46/2014

Karppinen Ari, Luonila Mervi, Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen
aluevaikutusmalli. Oulu, Pori ja Seinäjoki (verkkoversio)

Nro 47/2014

Lemmetyinen Arja, Hautaniemi Reeta, "Siinä missä tutkimus löytää
kompleksisia ongelmia, me vastaamme kouluttamalla luovia
ongelmanratkaisijoita", Hitti - Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen johtaminen
ja kehittäminen (2011-2014) -projektin loppuraportti
(verkkoversio)

Nro 48/2014

Lemmetyinen Arja, Hautaniemi Reeta, Määttälä Jaana (toim.), Cultural
entrepreneurship conference (CEC) 10.-11.12.2012. University Consortium of
Pori (e-publication)

Nro 49/2015

Karppinen Ari, Vähäsantanen Saku, Suomen seutukuntien taloudellinen
kilpailukyky ja resilienssi (verkkoversio)

20.10.2014

https://www.webropolsurveys.com/Preview/PreviewQuestions.aspx?nocache=91836

Festivaalibarometri 2014
Hyvä festivaalikävijä,
Pyydämme apuasi vastikään käynnistetyssä suomalaisiin festivaaleihin kohdistuvassa tutkimuksessa. Vastaamalla oheiseen kyselyyn voit
antaa oman arvokkaan panoksesi suomalaisfestivaalien kehittämistyöhön! Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.
Tutkimuksen kohteena olevat festivaalit antavat pääsylippuja arvottavaksi kyselyyn vastanneiden kesken. Arvontaan osallistuvien kesken
arvotaan pääsyliput 11 eri suomalaisfestivaaleille (Blockfest, Flow Festival, Ilosaarirock, Jurassic Rock, Kuopio RockCock, Pori
Jazz, Provinssirock, Qstock, Ruisrock, Tuska Open Air Metal Festival, Weekend Festival) kesällä 2015. Arvontaan osallistujien
yhteystietoja ei käytetä tutkimuksessa ja arvontaa varten annetut yhteystiedot hävitetään palkintolippujen luovutuksen jälkeen.
Tutkimus kohdistuu suuriin suomalaisiin vuosittain järjestettäviin rytmimusiikkifestivaaleihin, joiden asiakaskuntaa voidaan pitää
valtakunnallisena ja joiden sisällöissä kansainvälisen ohjelmiston rooli on merkittävä. Lisäksi tutkimuksen kohteena olevat festivaalit ovat
pääsymaksullisia ja ne sijoittuvat valtaosin ulkoilmaan sijoittuvalle yhtenäiselle tapahtumaalueelle. Tässä kyselylomakkeessa termi
"festivaali" tarkoittaa siis edellä mainitut määreet täyttäviä musiikkitapahtumia. Kohdefestivaalit ovat listattuna kyselyn
ensimmäisessä kysymyksessä.
Lisätietoa tutkimuksesta: Tutkimustuloksia voidaan käyttää opetuksessa, opinnäytetöissä, tiedejulkaisuissa, mediassa yleisesti sekä
ammatillisissa ja tieteellisissä konferensseissa ja tapahtumissa. Vastaukset, joissa ei ole mukana vastaajien mahdollisesti antamaa
sähköpostiosoitetta, jaetaan tutkimuksen kohteena olevien festivaalien järjestäjille sekä Suomen Rockfestivaalit SURF ry:n jäsenfestivaaleille.
Nämä anonymisoidut vastaukset tullaan arkistoimaan tulevaa tutkimus ja opetuskäyttöä varten, jolloin myös muut kuin tämän tutkimuksen
tekijät voivat hyödyntää arvokasta aineistoa. Tutkimuksen toteutukseen osallistuvat Seinäjoen ammattikorkeakoulu (TATU2), Turun yliopiston
kauppakorkeakoulu ja Taideyliopisto (JOHDE II hanke), Lapin yliopiston matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti, Suomen
rockfestivaalien liitto (SURF ry) sekä muut tutkimuksen kohteena olevat festivaalit. JOHDE II hanke rahoittaa tutkimuksen toteuttamista.
Lisätietoja antaa tutkimuksen vastuullinen henkilö, KTT Sami Rumpunen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (TATU2),
sami.rumpunen@seamk.fi.
1. Millä seuraavista festivaaleista olet käynyt tänä vuonna tai aikaisemmin? Voit valita useita
vaihtoehtoja.
Kävin kesällä 2014

Olen käynyt vähintään kerran vuosina 20112013

Blockfest
Flow Festival
Ilosaarirock
Jurassic Rock
Kuopio RockCock
Pori Jazz
Provinssirock
Qstock
Ruisrock
Tuska Open Air Metal Festival
Weekend Festival
2. Millä muilla festivaaleilla olet käynyt kesällä 2014? *
Aura Fest
H2Ö
Himos Festival
Iskelmä Festivaali
Jalometalli
Kalajoen Juhannus
Karmarock
Naamat
Nummirock
Pipefest
Porispere
Seinäjoen Tangomarkkinat
Sonisphere (Helsinki)
https://www.webropolsurveys.com/Preview/PreviewQuestions.aspx?nocache=91836

1/7

20.10.2014

https://www.webropolsurveys.com/Preview/PreviewQuestions.aspx?nocache=91836

South Park Festival
SuomiPOP Festival
Summer Sound
Summer Up!
Tammerfest
Tikkurila Festivaali
Wanaja Festival
Vauhtiajot Race & Rock
We Love the 90's Festival
Muu kotimainen festivaali, mikä?
Ulkomainen festivaali, mikä?
En käynyt millään festivaaleilla kesällä 2014
3. Miten kiinnostavina pidät seuraavia festivaaleja?
(1 = En lainkaan kiinnostavana ... 7 = Erittäin kiinnostavana) *
1

2

3

4

5

6

7

En tunne tapahtumaa

Blockfest
Flow Festival
Ilosaarirock
Jurassic Rock
Kuopio RockCock
Pori Jazz
Provinssirock
Qstock
Ruisrock
Tuska Open Air Metal Festival
Weekend Festival
4. Millaisena pidät suurimpien suomalaisten festivaalien yleistä tasoa seuraavilla osaalueilla? (1=Erittäin
heikko ... 7=Erittäin korkea): *
1

2

3

4

5

6

7

En osaa sanoa

Ulkomainen ohjelmisto
Kotimainen ohjelmisto
Leirintä ja muut majoituspalvelut
Ruokailupalvelut
Anniskelupalvelut
VIPpalvelut
Turvallisuus ja järjestyksenvalvonta
Asiakaspalvelu
Viestintä ja markkinointi
Esiintymislavat ja teltat
Esiintymisten äänentoisto ja valaisu
Oheisohjelma ja oheistapahtumat
Festivaalialueen yleinen viihtyisyys
Ympäristönhuolto ja vastuullisuus
5. Osallistuisin useammin festivaaleille, jos...
(1=Täysin eri mieltä ... 7=Täysin samaa mieltä): *
1

2

3

4

5

6

7

...festivaalien esiintyjäkattaukset olisivat kiinnostavampia
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...pääsylippujen hinnat olisivat edullisempia
...minua kiinnostavat festivaalit sijoittuisivat lomakausilleni
...festivaalit tarjoaisivat kokonaisvaltaisempia elämyksiä
...tuntisin itseni ja omaisuuteni paremmin turvatuksi festivaaleilla
...festivaalialueilla olisi vähemmän sääntöjä, kieltoja ja rajoitteita
...minua kiinnostavia majoitusmuotoja olisi paremmin saatavilla
...matkustaminen festivaalipaikkakunnalle olisi edullisempaa,
helpompaa tai nopeampaa
...festivaaleja järjestettäisiin kiinnostavammilla paikkakunnilla
...festivaalien palvelutarjonta vastaisi paremmin vaatimustasoani
...ystäväni olisivat valmiita lähtemään useammin mukaani
...saisin paremmin tai enemmän tietoa festivaaleista
6. Minulle tärkeitä asioita festivaalielämyksen onnistumisen kannalta ovat...
(1=Ei lainkaan tärkeä ... 7=Erittäin tärkeä): *
1

2

3

4

5

6

7

...nimekkäät ulkomaiset esiintyjät
...tasainen ja monipuolinen esiintyjäkokonaisuus
...positiiviset yllätykset esiintyjissä, jotka eivät olleet minulle
entuudestaan tuttuja
...yllättävät ja odottamattomat elämykset festivaalin aikana
...ennalta arvaamattomat esiintymispaikat (lavat, teltat, tilat)
...korkeatasoiset ja monipuoliset ruokailupalvelut
...monipuoliset anniskelupalvelut
...monipuoliset oheismyyntipalvelut
...toimivat verkkoyhteydet (puhelin, internet)
...puhtaat ja siistit WC:t
...asiakaspalvelun taso
...järjestyksenvalvonnan taso
...vanhat ystävät ja tutut yleisön joukossa
...uusiin ihmisiin tutustuminen
...liikkuminen ja asioiminen jonottamatta
...festivaalialueen puhtaus ja siisteys
...festivaalialueen palveluiden hintataso
...festivaalilipun hinta
...festivaalin ympäristömyönteisyys ja vastuullisuus
...festivaalin edustamat arvot
...festivaalitunnelmien jakaminen netissä
...hyvä sää
...luonnonläheinen festivaalipaikka
...urbaani festivaalipaikka
...yhteisöllinen ja rento tunnelma
7. Mitä seuraavat tuotteet tai palvelut saisivat mielestäsi maksaa kotimaisilla festivaaleilla? Syötä
vastauksesi euroina (kokonaislukuna).
Älä lisää vastaukseesi muita merkkejä kokonaisluvun lisäksi.

Kolmen päivän pääsylippu korkeatasoista ulkomaista ohjelmaa tarjoaville festivaaleille
https://www.webropolsurveys.com/Preview/PreviewQuestions.aspx?nocache=91836

3/7

20.10.2014

https://www.webropolsurveys.com/Preview/PreviewQuestions.aspx?nocache=91836

Kolmen päivän pääsylippu täysin kotimaista ohjelmaa tarjoaville festivaaleille
Laadukas ruokaannos festivaalialueella
Sängyllinen sisätilamajoitus omassa huoneessa (hinta per henkilö, yhdeltä yöltä)
Matkustaminen festivaalipaikkakunnalle (Suomessa) ja takaisin (hinta/kustannus per henkilö)
Annos (0,33L) keskiolutta tai siideriä festivaalialueella
8. Miten todennäköisenä pidät osallistumistasi festivaaleille ensi vuonna, viiden vuoden ja kymmenen
vuoden kuluttua?
(1=Erittäin epätodennäköisenä ... 7=Erittäin todennäköisenä) *
1

2

3

4

5

6

7

Ensi vuonna
Viiden vuoden kuluttua
Kymmenen vuoden kuluttua
9. Jos pidät osallistumistasi festivaaleille viiden vuoden kuluttua epätodennäköisenä, mistä uskot tämän
johtuvan?

10. Miten kiinnostavina pidät seuraavia musiikkityylejä?
(1=En lainkaan kiinnostavana ... 7=Erittäin kiinnostavana) *
1

2

3

4

5

6

7

Pop
Rock
Heavy metal
Punk
Indie, alternative
R&B, soul, funk
Jazz
Blues
Iskelmä
Elektroninen tanssimusiikki
Muu elektroninen musiikki
Rap, hiphop
Reggae, dub, ska
Folk
Country
Maailmanmusiikki
11. Arvioi, miten useassa rytmimusiikkikonsertissa tai festivaaleilla olet käynyt viimeisen vuoden sisällä
(syyskuu 2013elokuu 2014): *
Syötä vastauksesi kokonaislukuna. Älä käytä muita merkkejä.

Klubi, ravintola tai konserttisalikonserttien määrä vuodessa:
Stadion tai hallikonserttien määrä vuodessa:
Festivaalien määrä vuodessa:
12. Millaiseksi kuvailisit suhdettasi musiikkiin?
(1=Täysin eri mieltä ... 7=Täysin samaa mieltä). *
1
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6
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Musiikki on tärkeimpiä asioita elämässäni.
Etsin aktiivisesti uutta minua kiinnostavaa musiikkia.
Suosittelen aktiivisesti artisteja, kappaleita tai albumeita ystävilleni.
Kuuntelen yleensä musiikkia siihen syventyen ja keskittyen.
Musiikin tekeminen tai soittaminen on tärkeimpiä asioita elämässäni.
Musiikki synnyttää minussa usein voimakkaita tunnereaktioita.
13. Miten tärkeitä seuraavat arvot ovat sinulle? Kysymys koskee omia, henkilökohtaisia arvojasi.
Periaatteitteni
Ei
Hyvin Äärimmäisen
vastaisia
tärkeitä
Tärkeitä
tärkeitä
tärkeitä

0
+
++
+++ ++++
+++++
(1)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Arvovalta, varakkuus, yhteiskunnallinen valta
Kunnianhimo, menestys, kyvykkyys, vaikutusvalta
Mielihyvä, elämästä nauttiminen, itsensä hemmottelu
Vaihteleva ja jännittävä elämä, uskaliaisuus
Luovuus, vapaus, omien tavoitteiden valitseminen,
uteliaisuus, riippumattomuus
Laajakatseisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus,
tasaarvo, maailmanrauha, kauneuden maailma,
yhteys luontoon, kypsä elämänymmärrys, ympäristön
suojeleminen
Auttavaisuus, rehellisyys, anteeksiantavuus,
vastuullisuus, luotettavuus, tosi ystävyys, kypsä
rakkaus
Perinteiden kunnioitus, nöyryys, hurskaus, oman
elämänosan hyväksyminen
Velvollisuudentuntoisuus, itsekuri, kohteliaisuus,
vanhempien ihmisten kunnioittaminen
Yhteiskunnallinen järjestys, perheen turvallisuus,
kansallinen turvallisuus, puhtaus, palvelusten
vastavuoroisuus
14. Syntymävuotesi? *
Syötä tähän syntymävuotesi nelinumeroisena kokonaislukuna ilman muita merkkejä.

Olen syntynyt vuonna
15. Sukupuolesi? *
Mies
Nainen
16. Kotipaikkasi? *
Pääkaupunkiseutu
Muu kaupunki
Muu kunta
Ulkomaat
17. Kotipaikkasi tarkemmin (pääkaupunkiseutu): *
Espoo
Helsinki
Kauniainen
Vantaa
18. Kotipaikkasi tarkemmin (muu kaupunki): *
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(valitse tästä asuinkaupunkisi)

19. Kotipaikkasi tarkemmin (muu kunta): *
(valitse tästä asuinkuntasi)

20. Koulutuksesi? Valitse vain yksi vaihtoehto.
HUOM  vastaathan vain valmiin tutkinnon mukaisesti. *
Peruskoulu tai vastaava
Ammattikoulu tai kurssi
Lukio tai ylioppilas
Opistotason ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto
Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto
21. Mihin ammattiryhmään katsot kuuluvasi? *
Johtava asema
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Työntekijä
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
Opiskelija
Eläkeläinen
Kotiäiti tai kotiisä
Työtön
Muu, mikä?
22. Yhteiskunnassamme on erilaisia luokkia. Toiset yhteiskuntaluokat ovat ylempiä ja toiset alempia.
Mihin sijoittaisitte itsenne seuraavalla yhteiskunnallista asemaanne kuvaavalla asteikolla, jossa 10 kuvaa
sijoittumista ylimpään ja 1 sijoittumista alimpaan luokkaan? *
1

2

3

4

5

Alin luokka

6

7

8

9

10
Ylin luokka

23. Vuositulosi? *
Alle 10.000 euroa
10.00019.999 euroa
20.00029.999 euroa
30.00039.999 euroa
40.00049.999 euroa
50.000 euroa tai enemmän
24. Pitkittäistutkimuksen tarkoituksena on yhdistää samojen henkilöiden eri vuosina antamat vastaukset
toisiinsa. Näin pystyisimme seuraamaan esimerkiksi festivaalitottumusten muuttumista iän myötä.
Lisätietoa pitkittäistutkimukseen osallistumiseen liittyen:
Tarkoituksena on, että lähetämme antamaasi sähköpostiosoitteeseen tulevien vuosien kyselyt. Tällöin tulemme säilyttämään
vastauksesi siten, että siihen yhdistetään sähköpostiosoitteesi ja tulevien vuosien vastaukset. Sähköpostiosoitteen antaminen
ei sido sinua millään tavalla, vaan voit jättää vastaamatta tuleviin kyselyihin. Voit myös koska tahansa syytä ilmoittamatta
pyytää poistamaan yhteystietosi aineistosta: tällöin sähköpostiosoitteesi poistetaan, mutta mahdolliset jo yhdistetyt useamman
vuoden vastaukset säilyvät yhteenlinkitettyinä tutkimuskäytössä. Yhteystietoja sisältävät vastaukset säilytetään
henkilörekisterilain edellyttämällä tavalla. Festivaalijärjestäjille lähetettävistä vastauksista ja arkistoitavasta aineistosta
sähköpostiosoitteet poistetaan.

*

Kyllä, haluan osallistua pitkittäistutkimukseen  ilmoitan sähköpostiosoitteeni seuraavalla sivulla.
En halua osallistua pitkittäistutkimukseen.
25. Haluatko osallistua arvontaan, jonka palkintoina on pääsyliput 11 eri kotimaiselle festivaalille?
Osallistuminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista. *
Kyllä, haluan osallistua pääsylippuarvontaan  ilmoitan sähköpostiosoitteeni seuraavalla sivulla.
En halua osallistua pääsylippuarvontaan.
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26. Mikäli vastasit haluavasi osallistua pääsylippuarvontaan ja/tai pitkittäistutkimukseen, ilmoita
sähköpostiosoitteesi alle.
Sähköpostiosoitteeni on:

27. Haluatko osallistua arvontaan, jonka palkintoina on pääsyliput 11 eri kotimaiselle festivaalille?
Osallistuminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista. *
Kyllä, haluan osallistua pääsylippuarvontaan
En halua osallistua pääsylippuarvontaan
Lähetä
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