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Esipuhe
Yksi maailmaa vahvasti muuttavista megatrendeistä on kaupungistuminen. Kaupunkien roolin vahvistuminen korostaa myös globaalia kilpailua osaajista, yrityksistä ja
matkailijoista. Kulttuurisella vireydellä on selvä yhteys kaupungin vetovoimaan. Aineeton kulttuurinen pääoma näyttää olevan yksi tärkeimpiä asioita tulevaisuuden
kaupungin tekemisessä. Tässä yhteydessä ovat useat kaupungit nostaneet erityisesti
festivaalit kulttuurisen kaupunkikehityksen keskiöön. Festivaalit luovat kustannustehokkaasti mielenkiintoista kaupunki-imagoa, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja identiteettiä sekä ruokkivat aluetaloutta. Julkinen satsaus festivaaleihin esimerkiksi infrastruktuuri-investointien muodossa on yleensä erinomainen sijoitus.
Oulussa lähdettiin pohtimaan tapahtumien roolia kaupunkikehityksessä vahvemmin
2010-luvun alussa. Tällöin perustettiin tapahtumayksikkö vahvistamaan kaupungin tapahtumamyönteisyyttä, -koordinaatioita ja toteuttamaan tapahtumahankintaa. Merkittävä rooli oli myös Oulun kaupungin luovien alojen kehittäjän Petri Sirviön läpiviemillä hankkeilla, joissa nostettiin festivaalien merkitystä kaupunkikehityksessä.
Tapahtumat kaipasivat tuekseen kuitenkin lisää perusteluja. Ensimmäinen laadukas
aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus tehtiin vuonna 2013. Siinä tutkittiin kolmen
oululaisen kesätapahtuman alueelle jättämiä euroja. Tulokset osoittivat ja vahvistivat
aiemmin muualla Euroopassa tehdyt havainnot: tapahtumilla on todella merkittävät
taloudelliset kerrannaisvaikutukset alueelle.
Tämän tutkimuksen taustalla oleva maakunnallinen Tapahtumien hubi -hanke on
syventänyt tietämystämme tapahtumien merkityksestä entisestään. Se on tarjonnut
toimijoille ja tapahtumien sidosryhmille merkittäviä oppimiskokemuksia, joiden avulla
pystymme argumentoimaan ja kehittämään festivaalikenttäämme entisestään. Tämä
tutkimus syventää näkemystämme tapahtumien taloudellisista vaikutuksista. Se on
merkittävä lisä matkalla kohti vahvempaa tapahtumien maakuntaa.
Oulussa 4.12.2018
Kulttuurijohtaja Samu Forsblom
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Tietoja tutkimuksesta
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa tehty tutkimus selvitti Tapahtumien Hubi
-hankkeelle vuonna 2017 Pohjois-Pohjanmaalla järjestettyjen kulttuurifestivaalien
aluetaloudellisia vaikutuksia.
Tutkimuksessa lähetettiin kysely festivaalien järjestäjille. Tutkimuksessa hyödynnettiin
myös Taloustutkimus Oy:n vuonna 2013 toteuttamaa tutkimusta. Tarkemmat tutkimustiedot selviävät alkuperäisestä tutkimusraportista, jonka voit lukea lyhentämättömänä
täältä: http://bit.ly/tapahtumientalousvaikutukset. Tutkimuksen on tehnyt pro gradu -tutkija Mikko Rytkönen. Tutkimus on erittäin kattava ja tilastollisesti luotettava esitys kulttuurifestivaalien vaikutuksista. Tässä dokumentissa esitetään tutkimuksen pääkohdat.
Tutkimus tehtiin panos-tuotosanalyysin avulla. Tällä taloustieteen menetelmällä voidaan arvioida hyvin toimialojen välisiä vuorovaikutuksia sekä aluetaloudellisia vaikutuksia. Lisäksi panos-tuotosanalyysin avulla voidaan tutkia yksittäisten yritysten merkitystä
alueen talouteen.
Tutkimuksen aineistona olivat festivaalien järjestäjille lähetettyjen kyselyiden vastaukset. Tutkimuksen kysymyslomakkeessa kysyttiin kulttuurifestivaalien kulurakenteesta.
Erityisesti tiedot hankinnoista eri toimialoilta sekä hankintojen kohdistumisesta Pohjois-Pohjanmaalle olivat tärkeitä tapahtumien aluetaloudellisten vaikutuksien arvioimiseksi. Lisäksi tapahtumilta kerättiin tietoja rahoituksen lähteistä ja kävijämääristä
sekä tarkasteltiin festivaalikävijöiden vaikutuksia aluetalouteen ja kävijöiden kulutuksen rakennetta.
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Panos-tuotosanalyysissä on kuitenkin omat rajoituksensa. Kun arvioidaan festivaalikävijöiden vaikutusta aluetalouteen, tarvitaan tarkkaa tietoa heidän ostoistaan. Kulutuskäyttäytymistä arvioitaessa voidaan pohtia, käyttäisivätkö he rahansa johonkin
muuhun toimintaan alueella, vaikka kulttuurifestivaalia ei järjestettäisi.

Monitaidefestivaalit
Kirjallisuus
Teatteri
Kuvataide
Elokuva
Musiikki
Tanssi
Perinnetapahtumat
Kuvio 1. Kulttuuritapahtumien jakautuminen Pohjois-Pohjanmaalla (Tapahtumien Hubi 2018)

TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLLEET KULTTUURIFESTIVAALIT
Arktiset Askeleet 2017
Ars Kärsämäki
Bättre Folk
Elämäntarinafestivaali
Elojazz
Haapavesi Folk Music Festival
Hailuodon Musiikkipäivät
Hailuoto Teatterifestivaali
Hässäkkä-päivät
IIK!!-kauhuelokuvafestivaali
Kalajoen juhannus
Koiteli Elää
Kuusamo Nature Photo
Lumotut sanat
Lumo-valofestivaali
Maakinen Martinniemi
Musiikkia Paanukirkossa

Nallikari Summer Party
OuDance
Oulaisten Musiikkiviikot
Ilmakitaransoiton MM-kisat
Oulun kansainvälinen lasten- ja
nuortenelokuvien festivaali
Oulun lasten ja nuorten
teatterifestivaali
Oulun Musiikkijuhlat
Oulun Musiikkivideofestivaalit
Oulun Muusajuhlat
Oulun Päivät
Oulun Sarjakuvafestivaali
Oulun Taiteiden Yö
Oulun Vanha Musiikki
Oulunsalo Soi
Päätaloviikko
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Pikipop
Pooki Flakkaa - Raahen Meripäivät
Qstock
Raahe Festival
Raahen Rantajatsit
Rotuaari Piknik
Ruka Spring Break
Sun Pampas
Suvirock
Täydenkuun Tanssit
The Irish Festival of Oulu
Time Tunnel
Uleåborg Festival of Psychedelia
Uuden Musiikin Lokakuu

Kysely lähetettiin 46:lle vuonna 2017 Pohjois-Pohjanmaalla järjestetylle vakiintuneelle festivaalille. Vakiintuneeksi festivaaliksi määriteltiin tapahtuma, joka oli järjestetty vuosittain vähintään kolmen vuoden ajan. Kyselyyn vastasi 27 festivaalia eli 69
prosenttia kyselyn saaneista. Suurimmalta osalta saatiin myös tiedot rahoituksen rakenteesta ja kävijämääristä. Vastaamatta jättäneiden kohdalla vastaukset oletettiin
vastanneiden kaltaisiksi.
Tässä tiivistelmässä kulttuurifestivaalin synonyymina käytetään myös sanaa festivaali.
Kulttuurifestivaaliksi määritellään tapahtuma, joka järjestetään tietyllä paikkakunnalla
säännöllisin väliajoin. Sen kesto vaihtelee muutamasta päivästä jopa useampaan viikkoon. Festivaalilla on tietty kulttuurillinen sisältö.

Keskeiset havainnot
++ Kulttuurifestivaalit ovat merkittäviä Pohjois-Pohjanmaan taloudelle.
++ Välittömät ja välilliset vaikutukset ovat yhteensä 20,82 miljoonaa euroa.
++ Työllistävät vaikutukset ovat 221 henkilötyövuotta.
++ Julkisen sektorin antama suora taloudellinen tuki loi arvonlisäystä alueelle
6,66 euroa jokaista tukieuroa kohden.
++ Suurimmat vaikutukset tulevat kävijöiden ostamien palveluiden kautta.
Festivaalit tuovat lisää asiakkaita alueen ravintola- ja majoituspalveluille.
-- Suuri osa festivaalien hankinnoista tehdään alueen ulkopuolelta.
-- Alueella ei järjestetä ympärivuotisesti tarpeeksi tapahtumia, jotta
festivaalien ympärille syntyisi pysyvää liiketoimintaa.

Mitä pitäisi tehdä?
•
•
•
•

Houkutella enemmän tapahtumamatkailijoita.
Kehittää tapahtumaverkostojen yhteistyötä.
Vahvistaa festivaalien ympärillä olevaa alihankkijaverkostoa.
Kehittää tapahtumien vuosikelloa ympärivuotiseksi.

Näillä toimenpiteillä festivaalien järjestämisestä saadaan alueelle suuremmat taloudelliset hyödyt.
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Kannattaako kulttuurifestivaaleja järjestää?
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tutkijatohtori Mervi Luonila on arvioinut, että Suomessa järjestetään 800 festivaalia vuodessa. Näistä suurin osa on kesällä. Festivaalit
kohentavat kaupunkien ja ympäröivien alueiden elinvoimaisuutta ja sosiaalista
hyvinvointia sekä tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia.
Kaupungit ja kunnat käyttävät resursseja festivaalien kehittämiseksi, sillä festivaalit
lisäävät aluetalouden monimuotoisuutta. Oulun kaupunki korostaa strategiassaan,
että kulttuuritoiminta vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen ja vetovoimaisuuteen. Käytännössä kulttuurin tärkeys on näkynyt Oulussa muun muassa investointeina Kuusisaaren tapahtumapuistoon.
Investointien lisäksi verkostojen kehittäminen ja tapahtumien tunnettavuuden lisääminen on tärkeää festivaalien toiminnan kannalta. Edistääkseen Pohjois-Pohjanmaan
houkuttelevuutta kulttuurimatkailun kohteena Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut aloittivat Tapahtumien Hubi -hankkeen vuonna 2016. Vuoden 2018 alussa
hanke siirtyi BusinessOulu-liikelaitokseen perustettuun tapahtuma- ja markkinointiyksikköön, jossa jatketaan tapahtumanäkyvyyden kasvattamiseen liittyvää kehittämistä.

Vaikutukset alueen talouteen ja hyvinvointiin
Kulttuurifestivaaleilla on keskeinen rooli alueen imagon ja brändin muodostumisessa ja kehittymisessä. Niiden ympärille muodostuu verkostoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti suurten tapahtumien yhteydessä verkostojen merkitys korostuu,
koska tapahtumapaikalle saapuvien kävijöiden määrä edellyttää tavaroiden ja palveluiden hankinnan lisäksi poikkeavia liikenne- ja turvallisuusjärjestelyjä. Festivaalien onnistumisen kannalta kaupunkien ja festivaalien välinen yhteistyö on tärkeää.
Taloudellisten vaikutusten lisäksi kulttuurifestivaalit edistävät sosiaalista hyvinvointia, sillä kokemukset yhteisöllisyydestä ja kohtaamisista ovat tärkeitä. Kulttuurifestivaalit tarjoavat elämyksiä muiden ihmisten kanssa, jotka kokevat festivaalin
sisällön mielenkiintoiseksi.
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Kulttuurifestivaalien merkitys aluetaloudessa
Kulttuurifestivaalit luovat mahdollisuuksia taloudellisen kasvun ja henkisen hyvinvoinnin lisääjinä. Festivaalikävijöiden tuomat rahavirrat lisäävät alueen kasvua ja
luovat elinvoimaisuutta.
Taloudelliset vaikutukset voivat olla
• välittömiä
• välillisiä tai
• kulutuskysynnän kautta heijastuvia.
Välittömät vaikutukset
• festivaalin järjestäjien ostot muilta toimialoilta (muun muassa esiintymislavat ja
tapahtumatekniikka)
• festivaalin kävijöiden ostot (muun muassa pääsyliput, ravintolat ja
majoittuminen)
Välilliset vaikutukset: esimerkiksi tapahtumatekniikan tarjoajat tekevät ostoja oman
toimintansa mahdollistamiseksi, jolloin syntyy kerrannaisvaikutusta.
Kulutuskysynnän kautta heijastuva vaikutus: Hankintaketjun aloittavassa yrityksessä työskentelevät henkilöt saavat palkkaa ja käyttävät osan tuloistaan paikallisiin
palveluihin aiheuttaen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia aluetalouteen.
Tässä raportissa käytettiin panos-tuotosanalyysiä toimialojen välisten vuorovaikutusten ja niiden kautta ilmenevien aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin. Suuremmat
festivaalit aiheuttavat väliaikaisia muutoksia alueen talouteen, jolloin vaikutusten arviointi on haastavampaa. Esimerkiksi alueen kapasiteettirajoitteiden vuoksi tuonnin
osuus voi kasvaa, kun suuret kävijämäärät lisäävät väliaikaisesti palveluiden kysyntää.
Pienempien festivaalien kohdalla muutokset ovat maltillisempia, jolloin myös vaikutuksia on helpompi arvioida.

Festivaalit rakentavat
alueen brändiä ja imagoa
sekä kasvattavat alueen
vetovoimaisuutta.
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Kulttuuritapahtumien merkitys eri alueille
Tapahtumissa kävijät käyttävät rahaa
• ravitsemispalveluihin
• ostoksiin
• majoitukseen
• kulttuuripalveluihin
• liikennepalveluihin
• polttoaineeseen sekä
• viihde-, luonto- ja virkistyspalveluihin.
Kulttuuritoimialan vaikutukset voivat olla hyvin merkittäviä alueen taloudelle. Merkittävä osa taloudellisista kokonaisvaikutuksista tulee kerrannaisvaikutusten kautta,
kun jokainen liikkeelle pantu euro alkaa kiertää alueella. Festivaalikävijät tuovat alueelle rahaa ja virkistävät näin alueen elinvoimaisuutta. Festivaalit vaikuttavat myös
alueen imagoon.
Italialaisten Bracalanten, Chirieleisonin, Cossignanin, Ferruccin, Gigliottin ja Ranallin vuonna 2011 tekemän tutkimuksen ”The Economic Impact of Cultural
Events: The Umbria Jazz Music Festival” mukaan festivaalit voivat olla alueen merkittävimpiä tapahtumia ja muuttaa talouden toimintarakennetta hetkellisesti hyvin vahvasti. Festivaalien kausiluontoisuuden vuoksi tapahtumien ympärille on
haastavaa muodostaa ympärivuotista liiketoimintaa. Alueen yrityksiin kohdistuva kysyntä johtaa siihen, että yrittäjät joutuvat tekemään hankintoja alueen ulkopuolelta.
Yksi tapa lisätä paikallista tarjontaa on ripotella tapahtumia eri vuodenaikoihin. Näin
paikalliset yritykset pystyisivät toimimaan ympärivuotisesti eikä tuotannon kapasiteettia tarvitse laajentaa vain yhden tapahtuman takia. Muulloin kuin kesällä tapahtumien
järjestäminen voi kuitenkin olla vaikeaa, mikäli sopivia tiloja ei ole käytettävissä.

Jokainen liikkeelle
pantu euro alkaa kiertää
alueella.
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Kävijämäärät ja talkootyövoiman merkitys
Kulttuurifestivaalien kävijämäärät vaihtelevat muutamasta sadasta kymmeniin tuhansiin kävijöihin. Aluetaloudellisen vaikutuksen suuruus riippuu kävijöiden rahankäytöstä. Esimerkiksi ulkona järjestettävissä ilmaistapahtumissa on paljon kävijöitä,
mutta heidän rahankäyttönsä voi olla pientä. Vastaavasti ulkopaikkakunnalta saapuvat festivaalituristit voivat käyttää moninkertaisen määrän paikallisiin kävijöihin
verrattuna.
Tapahtumien luokittelu kävijämäärän perusteella
0 - 499
500 - 1 000
1 000 - 1 999
2 000 - 4 999
5 000 - 9 999
10 000 ja enemmän
0

2

4

6

8

10

12

Tapahtumien luokittelu kävijämäärän perusteella

Kuvio 2. Tapahtumien kävijämäärät. Vaaka-akselilla tapahtumien lukumäärä ja pystyakselilla
kävijöiden määrä.

Tapahtuman vetovoimaisuuteen vaikuttavat
• laadukkaat esiintyjät
• tapahtumapaikka
• tapahtumapaikan läheisyydessä olevat palvelut.
Esimerkiksi Koiteli elää -festivaalin liput myydään nopeasti loppuun luonnonläheisen
tapahtuma-alueen rajallisesta koosta ja festivaalin suosiosta johtuen. Tapahtuman
järjestäjät kokevat, että Koitelin alueen brändi on tärkeämpi kuin kävijämäärän kasvattaminen tapahtumapaikkaa vaihtamalla.
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Talkootyövoiman käyttö kuuluu olennaisesti kulttuurifestivaalien toimintaan. Lähes
kaikki kyselyyn vastanneet festivaalit käyttivät paljon talkootyövoimaa festivaalien järjestämiseen. Taloudellisen hyödyn sijaan keskeisiä tavoitteita voivat olla yhteenkuuluvuuden, järjestämisen ilon ja itsensä toteuttamisen kautta saatavat hyödyt.

Mikrofestivaalit

23

Pienet festivaalit

9

Keskisuuret festivaalit

10

Suuret festivaalit

4

0

5

10

15

20

Kuvio 2. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifestivaalien suuruus rahoituksen näkökulmasta. Mikrofestivaalit (rahoitusta alle 50 000 euroa), pienet (50 000–99 999 euroa), keskisuuret (100 000–
399 999 euroa) ja suuret (yli 400 000 euroa).
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Rahoitus
Tapahtumien rahoitukseksi laskettiin vastanneiden ja arviointien perusteella 7 314
679 euroa, josta kattavasti vastanneiden osuus on 5 583 674 euroa. Suuri osa tapahtumista toimii alle 50 000 euron budjetilla. Tähän vaikuttavat tapahtumajärjestäjien
tavoitteet, toiminnan luonne ja kilpailu muiden festivaalien kanssa. Vapaaehtoistyöllä
ja harrastuspohjalta järjestetyissä tapahtumissa taloudellisen näkökulman lisäksi tärkeää on itsensä toteuttaminen, kulttuurillisen arvon ja yhteisöllisyyden luominen.
Tapahtumien rahoitus voidaan jakaa myyntiin, yksityisiin avustuksiin ja julkiselta sektorilta saatuihin tukiin. Kuviossa 5 on esitetty erikokoisten festivaalien suhteellinen
rahoituksen rakenne. Suurilla festivaaleilla merkittävä osa rahoituksesta tulee myynnistä (muun muassa lipunmyynti, yritysyhteistyö ja tuotemyynti). Tämä johtuu ammattimaisesta liiketoiminnan harjoittamisesta, jolloin suurella kävijämäärällä haetaan
myynnin volyymin kasvua.
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Kuvio 3. Erikokoisten festivaalien suhteellisen rahoituksen rakenne prosenttiosuuksina.

Pienemmillä festivaaleilla julkisen sektorin osuus on merkittävä – tai monen tapahtuman osalta jopa kriittinen – joko ulkopuolisena tukijana tai järjestäjänä. Pienemmillä
festivaaleilla tärkeintä ei välttämättä ole voiton tavoittelu, vaan itsensä toteuttaminen
laadukkaalla sisällöllä ja yhteisöllisyys. Myös valtiolla tai kaupungilla voi olla omia tavoitteita, kun ne tukevat ja järjestävät tapahtumia.
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Kulurakenne
Kaikkiaan festivaalien järjestämiseen käytettiin yhteensä noin viisi miljoonaa euroa.
Kaiken kokoisilla festivaaleilla merkittävä osa kuluista menee työvoiman ja esiintyjien palkkioihin. Muita tyypillisiä kuluja ovat luova työ sekä festivaalien suunnittelu
ja valmistelu. Pienillä ja mikrofestivaaleilla tapahtumatekniikan kulut ovat pienemmät.
Tämä johtuu osittain festivaalin koosta, mutta osittain myös luonteesta. Jos käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, järjestäjät priorisoivat kuluja välttämättömiin kohteisiin. Musiikkifestivaaleilla puolestaan hyvät äänentoistojärjestelmät ja niitä käyttävät tekniset osaajat ovat tärkeämmässä osassa.
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%

Kuvio 4. Suurten festivaalien kulurakenne prosentteina
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Kuvio 5. Keskisuurten
festivaalien kulurakenne
prosentteina

Kuvio 6. Pienten
festivaalien kulurakenne

Kuvio 7. Mikrofestivaalien
kulurakenne
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Ostojen kohdistuminen Pohjois-Pohjanmaalle
Kyselyn avulla saatiin tietoa kulttuurifestivaalien hankinnoista, jotka kohdistuivat
Pohjois-Pohjanmaalle. Alueen sisällä tapahtuneet ostot aiheuttavat enemmän kerrannaisvaikutuksia kuin tuonti. Kulujen kohdistumisia arvioitaessa on tärkeää
huomioida festivaalien ympärille muodostuvien palveluverkostojen merkitys. Hyvät
yhteistyöverkostot ja monipuolinen palvelusektori lisäävät Pohjois-Pohjanmaan
aluetaloudellisia vaikutuksia. Toisaalta kapasiteettirajoitteet korostavat tuonnin merkitystä. Matkakulujen ja esiintymispalkkioiden kohdalla on luontevaa, että nämä kulut
kohdistuvat alueen ulkopuolelle.

120
100
80
60
40
20
0

Euromääräinen kohdistuminen

Tasapainotettu kohdistuminen

Kuvio 8. Kulttuurifestivaalien kulujen kohdistuminen Pohjois-Pohjanmaalle prosentteina

Suurempien ja pienempien tapahtumien kohdalla on eroja Pohjois-Pohjanmaalle
kohdistuvissa vaikutuksissa. Kooltaan suuremmissa tapahtumissa tuonnin osuus on
suurempi, erityisesti tapahtumatekniikassa. Pysyvän liiketoiminnan muodostaminen
on vaikeaa: jos liiketoiminta sijoittuu yhteen vuodenaikaan, ovat taloudelliset vaikutukset sidottuna myös tähän ajankohtaan. Voidaan pohtia myös kulttuurifestivaalien
mahdollisuuksia toimia muulloin kuin kesällä. Sisätiloissa järjestettävät tapahtumat
eivät ole riippuvaisia säiden vaihteluista. Tapahtumia voidaan järjestää erilaisissa monitoimikeskuksissa, kun huomioidaan tilojen ominaisuudet ja tekniset ratkaisut.
Kokonaisuudessaan kaikkien tapahtumien kulut ovat yhteensä 6,249 miljoonaa euroa, joista Pohjois-Pohjanmaalle kohdistui 3,385 miljoonaa euroa.
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Kulttuurifestivaalien ja kävijöiden vaikutukset
aluetalouteen
Panos-tuotosanalyysin avulla saatiin tiedot välittömistä ja välillisistä vaikutuksista aluetalouteen sekä rahassa että lisättyinä henkilötyövuosina mitattuna. Vuonna 2017 festivaalien ostot Pohjois-Pohjanmaalla olivat noin 2,39 miljoonaa euroa. Ostojen kautta
tulevat kerrannaisvaikutukset aiheuttivat lisäksi 1,11 miljoonan edestä välillisiä vaikutuksia. Näin ollen kulttuurifestivaalien kokonaisvaikutus on noin 3,51 miljoonaa euroa. Työllistävät vaikutukset olivat noin 42 henkilötyövuotta. Kokonaisvaikutuksista
arvonlisäyksen osuus on noin 1,9 miljoonaa euroa.
Festivaalit tekevät merkittävän osan hankinnoistaan oman toimialansa sisällä, mutta
myös mainonta, tilavuokrat sekä ravintola- ja majoituspalvelut ovat oleellisia. Muita
ostettavia tukipalveluita ovat muun muassa järjestyksenvalvonta ja siivous. Toisaalta
erityisesti siivouksessa käytetään usein talkootyövoimaa.

Kulttuurifestivaalien ostojen
kokonaisvaikutus PohjoisPohjanmaalla on noin 3,5
miljoonaa euroa.

Festivaalivieraat aiheuttavat suurimman vaikutuksen alueen talouteen. Heidän kulutuksensa näkyy hyvin vahvasti vähittäiskaupassa, matkustamisessa sekä majoitus- ja
ravitsemisaloilla. Vierailijoiden ostot olivat yhteensä noin 11,26 miljoonaa euroa, mistä seurasi lisäksi noin 5,41 miljoonan euron kerrannaisvaikutus. Vaikutus on huomattavan iso ottaen huomioon, että festivaalien ostot ovat kokonaisuudessaan noin 6,2
miljoonaa euroa.
Kuluttajien vaikutus työllisyyteen on myös suuri. Noin 174 henkilövuoden lisäys
on merkittävä ottaen huomioon, että tapahtumat ovat kausiluonteisia. Vaikutus näkyy
erityisesti palvelusektoreiden toiminnassa. Suurimmat arvonlisäykset tulevat majoitus- ja ravitsemistoimintaan, vähittäiskauppaan sekä kuljetuksen ja matkustamisen
toimialoille. Tapahtumien kausiluonteisuudesta huolimatta niiden taloudellinen merkitys majoitus- ja ravitsemistoiminnalle on kiistaton. Tämä kuvastaa myös tapahtumien ympärille muodostuneiden verkostojen liiketoimintamahdollisuuksia.
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Kulttuurifestivaalien
hankintojen vaikutukset
Ostot: 2,39 milj.
Välilliset: 1,11 milj.

HTV: 42,19
Kotitalouksien
käyttämät palkat
Ostot: 0,45 milj.
Välilliset: 0,19 milj.

Kulttuurifestivaalivierailijoiden
vaikutukset
Ostot: 11,26 milj.
Välilliset: 5,1milj.

HTV: 4,39

HTV: 174,35
Vaikutukset yhteensä
Ostot: 14,11 milj.

Välilliset: 6,75 milj.
Yhteensä: 20, 82 milj.

HTV: 220,93

Kuvio 9. Aluetaloudelliset vaikutukset kokonaisuutena Pohjois-Pohjanmaalla

Kulttuurifestivaalityöntekijöiden palkkojen
vaikutukset aluetalouteen
Tapahtumien työntekijöilleen maksamat palkat vaikuttavat myös kulutukseen ja talouteen Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä kulutus heijastuu enemmän ihmisten arkiseen
toimintaan ja tavalliseen kulutuskäyttäytymiseen. Tarkemmat luvut ovat luettavissa
alkuperäisessä raportissa (http://bit.ly/tapahtumientalousvaikutukset).
Tapahtumat käyttävät työvoimana myös paljon talkootyötä, mikä ei tällöin heijastu
aluetaloudellisena vaikutuksena palkkoihin. Toisaalta tämä kertoo myös paljon tapahtumien luonteesta. Ihmiset tavoittelevat talkootyöllä muita tärkeitä asioita, kuten
yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta toteuttaa itseään.
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Julkisen sektorin tuki
Julkisen sektorin hyötyjä voidaan arvioida vertaamalla kulttuurifestivaaleista saatavaa
arvonlisäystä julkiselta sektorilta saatuihin suoriin rahallisiin tukiin. Suorien tukien
lisäksi julkinen sektori voi tarjota epäsuoraa tukea tarjoamalla festivaalien käyttöön
tiloja ja alueita. Lisäksi festivaalien toiminnasta pitää huomioida yksityisen sektorin
merkittävä panostus. Tällöin julkiselta sektorilta saatu suora tuki ei korostu niin vahvasti kuin epäsuoran tuen merkitys. Vastausten ja arvioiden perusteella festivaalit saivat julkiselta sektorilta suoraa tukea noin 1,49 miljoonaa euroa. Kerroin 6,66 kertoo,
kuinka paljon jokaista festivaaleille annettua euroa kohden muodostuu arvonlisäystä
Pohjois-Pohjanmaalle.

Arvonlisäys kulttuurifestivaalien järjestämisestä

1,90

Arvonlisäys festivaalivierailijoiden kulutuskäyttäytymisestä

7,69

Arvonlisäys kotitalouksien käyttämän palkan kautta

0,33

Arvonlisäys yhteensä

9,92

Julkisen sektorin suora taloudellinen tuki

1,49

Kerroin (Arvonlisäys / julkisen sektorin suora tuki)

6,66

Kuvio 10. Arvonlisäyksen ja julkisen sektorin suoran tuen välinen yhteys (miljoonaa euroa)
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Yhteenveto
Kulttuurifestivaaleilla vierailevien ihmisten kulutus on merkittävin osa aluetaloudellista vaikutusta. Festivaalien aikana sekä ihmisten määrä että ostot
lisääntyvät Pohjois-Pohjanmaalla. Kulttuurifestivaalit tekivät kaikista hankinnoistaan 54 % Pohjois-Pohjanmaalla. Taloustutkimuksen vuoden 2014 kyselytutkimuksen mukaan Oulun alueelle kohdistunut festivaalikävijöiden kulutus
vaihteli 70 %:sta 89 %:iin.

1.

Pohjois-Pohjanmaalla on paljon erilaisia festivaaleja. Ne kaikki vaikuttavat
aluetalouteen. Talouden lisäksi festivaalit vaikuttavat alueen ihmisten hyvinvointiin ja alueen vetovoimaisuuteen.

2.

Alueen elinkeinoelämälle on arvokasta, että festivaalit houkuttelevat
turisteja myös ulkopaikkakunnilta ja ulkomailta.

3.

Merkittävä osa festivaalien kuluista menee työvoiman ja esiintyjien palkkoihin. Muita kuluja ovat markkinointi, matkakorvaukset ja esiintymispaikkojen valmistelu.

4.

Noin 54 % hankinnoista kohdistui paikalliselle alueelle eli tuonnin merkitys
on suuri.

5.

Esiintyjien hankinta ulkopaikkakunnilta on tyypillistä, mutta myös kulttuurifestivaalin koko vaikuttaa alueen kykyyn tarjota palveluita kausiluonteisille festivaaleille. Suurimmat festivaalit hankkivat palveluita alueen ulkopuolelta, kun alueen kapasiteetti ei riitä.

6.

Suurin aluetaloudellinen vaikutus ilmeni vierailijoiden paikallisessa kulutuskäyttäytymisessä. Pääsylippujen hankkimisen lisäksi vierailut
ravintoloissa, hotelleissa ja kaupoissa tuovat rahaa. Aluetaloudellinen
merkitys korostuu silloin, kun hankinnat kohdistuvat pääasiallisesti
Pohjois-Pohjanmaalle.

7.

Merkittävä osa kulttuurifestivaalien rahoituksesta tulee pääsylippujen
ja sponsoreiden lisäksi julkisen sektorin tuesta. Useille pienille ja keskisuurille festivaaleille kyseinen tuki on ollut välttämätön tapahtuman
järjestämiseksi.

8.

Julkisen sektorin antama suora taloudellinen tuki loi arvonlisäystä alueelle
6,66-kertaisesti.

9.

Kulttuurifestivaalien rooli on merkittävä Pohjois-Pohjanmaan alueella.
Taloudellisen arvon lisäksi tapahtumat voivat luoda Kaustisen Folk Music
Festivalin tai Porin Jazzin kaltaista brändivaikutusta. Tämä kuitenkin
edellyttää pitkäjänteistä kulttuuripolitiikkaa ja yhteistyötä festivaalien
ja niiden sidosryhmien välillä, varsinkin jos Oulu haluaa olla Euroopan
kulttuuripääkaupunki vuonna 2026.
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