


Finland Convention Bureau

• Markkinoi Suomea kongressien ja yritystapahtumien kohteena

• Järjestää alan elinkeinolle messu- ja myyntitilaisuuksia ulkomailla

• Vastaa kansainvälisten kongressien tilastoinnista

• Toimialan tutkimustoiminta: delegaattitutkimus ja kongressijärjestäjätutkimus

• Kansainväliset verkostot

• Uutiset, menestystarinat, kongressikalenteri, kohteet, kokouspaikkahaku, kv uutiskirje
www.visitfinland.com/fcb

• Uutisia ja ajankohtaiskatsauksia elinkeinolle
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/kongressit-ja-yritystapahtumat

http://www.visitfinland.com/fcb
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/kongressit-ja-yritystapahtumat


Tilannekatsaus



Kongressivuosi 2020 Suomessa

• 74 % vähemmän kongresseja kuin ennätysvuonna 2019

• Tilastossa mukana 411 kongressia, joista 220 toteutettiin jossakin muodossa

• 142 virtuaalikongressia ja 13 hybriditapahtumaa

• Osallistujia yhteensä noin 50 000 (64 % vähemmän kuin 2019)

• 191 kongressia peruutettiin tai siirrettiin myöhempään ajankohtaan

• Virtuaalikongressit houkuttelivat suuria osallistujamääriä



Tuleville vuosille vahvistuneet kongressit

2021 yhteensä 166 kongressia,
43 000 osallistujaa

Vuosina 2022-2024
57 kongressia, 46 000 osallistujaa

Tilanne 11.5.2021

2021 2022-2024

Helsinki 67 26

Tampere 25 15

Jyväskylä 20 7

Turku 15 2

Maarianhamina 12 3

Lahti 7 1

Kuopio 6 1

Espoo 5 1

Oulu 3 -

Muut 6 -



Kongressien formaatti

Tilanne 11.5.2021
2021 2022-2024



Yritystapahtumat ja kannustematkat

• 94 % vastaajista
järjesti
virtuaalitapahtumia

• Ulkopuolisia teknisiä
palveluita käytti 61 %

• 90 % vastaajista ei
järjestänyt lainkaan
incentive-tapahtumia

• Lähde: C&IT Magazine



Trendejä meillä
ja maailmalla



Trendejä meillä ja maailmalla

• Vastuullisuus

• Yhteiskuntavastuu

• Luovuus ja paikallisuus

• Ulkotilojen käyttö

• Vahvistetaan omia vahvuuksiamme

• Suomella on kaikki mahdollisuudet selvitä tästä kriisistä voittajana



Trendejä meillä ja maailmalla

• Paikalliset ja alueelliset tapahtumat

• Osallistujamäärät pienenevät

• Lentomatkustus vähenee

• Kansainväliset osallistujat, matkustusrajoitukset

• Terveysturvallisuus, rokotekattavuus

• Contactless technology

• Monikanavaisuus

• Tekniset vaatimukset



Kokouspaikan valinta

• Tilojen saatavuus, siirrettyjen tapahtumien huomiointi

• Varaus- ja peruutusehdot, joustavat sopimusehdot

• Tilojen sopivuus ja tilaratkaisut, ”koronaturvallinen” kokouspaikka

• Mahdollisuus pikatesteihin



Jotkut asiat eivät koskaan muutu

• Kohtaamisten ja verkostoitumisen tarve

• Luottamuksen merkitys

• Kansainväliset kongressit tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja 
tiedonvaihtoon

• Virtuaaliset kongressit eivät järjestäjien ja osallistujien mielestä vastaa perinteisiä fyysisiä 
tapahtumia, eivätkä ne pysty tarjoamaan yhtä laadukasta osallistujakokemusta

• Henkilökohtaiset kontaktit

• Palveluihin ja kohteisiin tutustuminen paikan päällä



Kongressien tulevaisuus

• Kongressien rooli ja merkitys säilyy jatkossakin

• Enemmän paikallisia ja alueellisia tapahtumia:
Pohjoismaiset ja Euroopan kongressit vs. maailmankongressit

• Peruutetut ja siirretyt tapahtumat vaikuttavat rotaatioon vielä usean vuoden ajan, 
etenkin kahden-kolmen vuoden välein järjestettävien kongressien osalta

• Useat hakuprosessit jäissä ja seuraavat tapahtumahaut siirtyvät jopa vuosilla eteenpäin



Business events -sektorin elpyminen



Oxford Economics: The Impact of Coronavirus on 
Europe’s Convention Sector

• Liikematkustuksen elpyminen 
vaiheittain

• Kongressit ja yritystapahtumat 
palaavat viimeisenä

• Vaikka kongressit ja yritystapahtumat 
ovat merkittäviä verkostoitumisen 
näkökulmasta, niissä on enemmän 
terveysriskejä kuin pienissä 
tapahtumissa






