


Katsaus kongressijärjestäjäkyselyyn 



Kongressijärjestäjäkysely

• Kongressin kesto, osallistujamäärä ja osallistumismaksun suuruus

• Näyttely, vakuutus, kokonaisbudjetti (tulot ja menot)

• Mikä vaikutti kongressin saamiseksi Suomeen

• Kestävän kehityksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden huomiointi kongressin järjestelyissä

• Julkinen tuki

• Convention bureaun palvelut ja ulkopuolisten palveluiden käyttö

• Tyytyväisyys kongressin järjestelyihin ja kokemukset järjestämisprosessista

• Suositteluhalukkuus

• Vinkkejä tuleville kongressijärjestäjille

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2021-visit-finland/kansainvalisen-kongressin-isannointi-kasvattaa-verkostoja-ja-mainetta

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2021-visit-finland/kansainvalisen-kongressin-isannointi-kasvattaa-verkostoja-ja-mainetta


• Vastauksia yhteensä 42 kongressista, jotka järjestettiin 2019-2020
• 70 % niistä oli kestoltaan 2-3 päivää
• 80 % kongressien osallistujamäärä oli alle 300
• Kongresseista 8 oli haettu Suomeen jo aikaisemmin
• 40 % kongresseista oli näyttely kongressin yhteydessä
• Vain 2 kongresseista oli vakuutettu



Kongressin järjestäminen koettiin erittäin hyödylliseksi

Aina oppii! Verkostot laajenevat kerralla, 
kansainväliset vieraat ovat vaikuttuneita meille 

tavallisista asioista (esim. wc-paperi; teknologia, 
puhdas ilma...). Hostaaminen on hauskaa! 

Vapaamuotoisissa tapaamisissa syntyi uusia 
tutkimusideoita ja uusia kontakteja tulevaisuudessa.

Bringing world class academics and experts to Finland and to host a congress is hard 
work but it pays off. A multiday event ensures that there is time for a broad scientific 

programme and many networking sub-events. A dedicated local team can really 
brand the conference and the university and give the guests unforgettable 

experiences. Detailed planning and agile execution needed.

Do not forget to advertise widely in 
FINLAND, we forgot to do so as we 

THOUGHT we knew who were interests in 
this (and were wrong since there were 

others we did not know about).

In an online conference, as the social 
network is organised in an online 

platform, more time could be allowed for 
networking (days before and after the 

conference), follow up discussions. 
technical setups and for the discussions 

between the speakers and audience. 

Very beneficial. Planning 
and scheduling is the key! 

Prepare for unexpected 
changes and events.



Kongressi hyödyllinen myös tieteenalalle sekä Suomelle

The host can in best cases make valuable international 
contacts and deepen collaboration with other top academics. 

Exchange of knowledge and new ideas as well as opening 
career opportunities for young scholars is an important part of 
the impact. Industry sponsors & exhibitors can meet academia 

and build bridges to their research.

Many of the delegates were in Finland for the first time and also for the first time in 
Gender Studies conference. Good marketing ensured that we succeeded in bringing 
all these people in Finland. We doubled the number of participants from previous 
conferences and we had people from 45 different countries. We send information 

about the conference to key professors and asked them to send the call to 
participate on their staff lists. This proved very efficient. 

Ehdottomasti hyödyllistä! Jatkossa toivottiin 
kongresseja Suomessa järjestettäviksi. 

Aikavyöhykkeemme suosii sekä lännestä että idästä 
tulevia vieraita ja yhteyksiä kotiyliopistoihin (meidän 

toimistoaika on aamu lännessä ja ilta idässä). 

Having a biodiversity congress in 
Finland, which as a country aims for 

more sustainable approaches, is a very 
good thing in many ways. Try to make the participants talk to 

each other in several occasions. Try 
to make them read each others' 

works beforehand.



Suositteluhalukkuus kongressin järjestämisestä sekä 
ajatuksia ja tuntemuksia kongressin jälkeen

Suositteluhalukkuus 
(NPS)

65 

Tulos on hyvä 
Suosittelijoita oli 74 %, 
arvostelijoita 9 %

Happy, all went very well 
and satisfaction of 

participants was high.
Hard work paid off. New career opportunities 

for organizers, local team members and 
visiting academics. 

Helsinki/Espoo are not without reason 
considered functional, fresh and secure 

conference cities.
Hotel capacity can be insufficient at peak 

seasons, but more hotels coming...

It was an enjoyable and educative 
experience. I would definitely do again 
and I'm looking forward organizing this 

event in Finland in 2022.

It was time consuming and 
labourous exercise, but it was 

well worth it!

Organizing a conference was a huge Project. 
However, we learned a lot and were able to 
build a really good team. It was a joy to see 

over 400 participants and see how they 
enjoyed the event. It made it all worthwhile.



Intellectual Capital



Leveraging Intellectual Capital

• Gaining Edgen raportti maaliskuulta

• Henkisellä pääomalla viitataan kohteen – kaupungin, seudun tai maan – tiedolliseen ja 
aineettomaan vahvuuteen

• Tiedot on kerätty 350 kaupungista ja 145 maasta

• Maiden ja kaupunkien Top 50 -vertailu: 

• Kuinka paljon paikallisia toimijoita on mukana yli 500 osallistujan kokouksia järjestävien 
kansainvälisten yhdistysten hallintoelimissä

• ”Harnessing Ratio” ~ hyödyntämissuhde:

• Kongressien vahvistuminen kohteeseen viimeisten neljän vuoden aikana



Toimijoiden määrä 
kv järjestöjen 
hallituksisssa

Yli 500 hengen kv
kongresseja 
2017 -> 

”Harnessing Ratio”

USA 1600 773 48 %

Iso-Britannia 1344    386 29 %

Saksa 1130 391 35 %

Ranska 979 362 37 %

Italia 883 354 40 %



Toimijoiden määrä 
kv järjestöjen 
hallituksisssa
(puheenjohtajuus)

Yli 500 hengen kv
kongresseja 
2017 -> 

”Harnessing Ratio”

17. Ruotsi 464 (42) 122 26 %

24. Tanska 316 (34) 132 42 %

26. Norja 285 (25) 56 20 %

27. Suomi 281 (20) 73 26 %



Toimijoiden 
määrä kv
järjestöjen 
hallituksisssa

Puheenjohtajuus

29. Tukholma 219 18

34. Kööpenhamina 192 23

35. Helsinki 191 15

38. Oslo 179 20



Päätelmiä

• Menestyvät kohteet hyödyntävät talouden kehityksessä akateemisia yhteisöjä, yliopistoja 
ja tutkimuslaitoksia

• Parantaakseen kilpailukykyään kohteiden tulee tukea ja kannustaa paikallisia toimijoita ja 
auttaa heitä houkuttelemaan kansainvälisiä kokouksia ja kongresseja, jotka liittyvät 
strategisesti tärkeisiin toimialoihin ja tieteenaloihin

• Ymmärrys kohteen nykyisestä ja potentiaalisesta henkisestä pääomasta on keskeinen 
tekijä tapahtuma-alan elpymisessä ja sen tulevassa kasvussa




