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Millainen taloudellinen vaikutus kansainvälisillä 
yritystapahtumilla on isäntäkaupunkiin?

Vastaajat kokivat että tapahtumien taloudellinen 
vaikutus on yleisesti ottaen merkittävää. 

Suorien vaikutusten osalta vastauksissa oli 
hajontaa, kun taas epäsuorien vaikutusten 
arvioinnin osalta imagon ja maineen 
rakentamisen ja kehittämisen teemat nousivat 
esiin merkittävästi. Tätä teemaa pidettiin 
tärkeänä, mutta sen mittaamista pidettiin 
hankalana. 

Elinkeinoelämän hyödytKaupunkikuvan kehittäminen
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"Mä luulen, että se on aika merkittävä. Että tota 
varsinkii isot tapahtumat, niin kyllähän se siinä niinkun 
taloudellinen merkitys on tietenkin yks asia, mitä 
varmastikin mitataan, mutta sitten on paljon semmosia 
hankalia asioita, mitä voi olla vaikee mitata. 
Verkottuminen, Suomi-kuvan luominen"
JULKISHALLINNON EDUSTAJA
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Millainen taloudellinen vaikutus kansainvälisillä 
yritystapahtumilla on isäntäkaupunkiin?

• Yliopistojen edustajat viittasivat epäsuoriin taloudellisiin 

vaikutuksiin kuten palveluiden käyttöön, turismiin ja matkailuun. 

He viittasivat myös maineen ja imagon rakentamiseen 

järjestäjäkaupunkien osalta.

• Julkishallinnon edustajat viittasivat epäsuoriin vaikutuksiin, kuten 

maineen rakentamiseen, ja taloudellisiin vaikutuksiin kuten 

paikallisten palveluiden käyttöön, turismiin ja matkailuun, sekä 

työllisyyteen.

• Yritysverkostojen edustajat viittasivat epäsuoriin taloudellisiin 

vaikutuksiin kuten turismiin ja matkailuun, sekä maineen ja imagon 

rakentamiseen.

"Totta kai niillä on ja [...] kaupunki järjestää erilaisia 
tapahtumia, niin se on iso osa normaalissa tilanteessa 
sitä koko elinkeinokokonaisuutta ja erittäin merkittävä 
osa sitten sitä kaupungin identiteettiä."
YRITYSVERKOSTOJEN EDUSTAJA

"Onhan ne isot. [...] tapahtuma on alusta tosi 
monenlaisen elinkeinotoiminnan aktivoimiseks ja 
esilletuomiseks ja myös suomalaisuuden 
esilletuomiseks sillon, kun me puhutaan erityisesti 
kansainvälisistä tapahtumista.

JULKISHALLINNON EDUSTAJA
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Mitä lisäarvoa kansainväliset yritystapahtumat 
tuovat organisaatiollenne?

Yleisesti ottaen yritystapahtumien nähtiin tuovan 
organisaatioille merkittävää lisäarvoa. 

Suurin vaikutus lisäarvoon nähden koettiin maineen 
ja brändin rakentamisen sekä kansainväliseen 
näkyvyteen liittyen. 

"Kyl mä koen sen vahvasti, et ne tuo lisäarvoo. Tuota lisäarvoa 
tulee monestikin sen poliittisen pääoman kautta ja sitä kautta 
me ollaan isompia, kokoamme isompia, kun me ollaan aktiivisia 
näissä tapahtumissa, niin meitä kuunnellaan myöskin sitten 
muilla areenoilla."

JULKISHALLINNON EDUSTAJA

"Tähän asti ne on tuonut ja merkittävästi, mutta nyt kun niitä ei 
ole pystynyt järjestämään, niin sitä ei ole ollut. Mutta 
ehdottomasti, siis kaikki nää meillä korkean tason vierailut, 
Trump, Putinit ja vastaavat, niin kyllähän ne tuo myös 
positiivisuutta Suomelle."

JULKISHALLINNON EDUSTAJA
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Koetko kansainväliset yritystapahtumat keinona 
osaajien houkutteluun?

Puolet vastaajista koki, että yritystapahtumat eivät 
suoraan vaikuta osaajien houkutteluun, ainakaan 
niin, että osaajat jäisivät kohdemaahan tai 
kaupunkiin pysyvästi.

Puolet vastaajista koki, että yritystapahtumat 
saattavat vaikuttaa ainakin joiltakin osin osaajien 
houkutteluun. Esiin nousseet esimerkit osaajien 
houkutteluun liittyen löytyivät pääasiassa 
akateemisista kongresseista, missä esim. 
tutkijavaihdot ovat yleisiä.

"Vaikea uskoa, että ihan pelkästään se vaikuttaa. Nämä 
kongressit. Et mielenkiintoa voi herättää ja samalla ehkä hyvä 
rekrytoijien on tuoda omaa osaamista esille, mutta harva tänä 
päivänä enää muuttaa pelkän työn perässä, et sillon pitää olla 
semmosta jo rekrykampanjaa jo siihen oheen järjestää."

JULKISHALLINNON EDUSTAJA

"Joo, kyllä mä näkisin sen positiivisena varsinkin, jos meet 
tämmöseen tai osallistujana [...] osallistut vaikka ja asiat toimii 
hienosti, niin kyllä me nähdään että sillä on positiivista 
merkitystä kaupungin imagoon."

YRITYSVERKOSTOJEN EDUSTAJA
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Koetko kansainväliset yritystapahtumat keinona 
osaajien houkutteluun?

• Yliopistot eivät nähneet osaajien pysyvää 
houkuttelua heille merkityksellisenä teemana.

• Julkishallinnon toimijat olivat epävarmoja, 
miten osaajien houkuttelu voisi toimia osana 
heidän yritystapahtumiaan.

• Yritystapahtumat kokivat osaajien 
houkuttelun kansainvälisten 
yritystapahtumien kautta myönteisenä ja 
mahdollisena.

"Uskon, että niillä voi olla siinä merkitystä ja rooli. Se kuitenkin 
avaa hyvän näkymän siihen, että mistä täällä on kysymys. Ei se 
ehkä ole sellainen, että se tapahtuu välittömästi, mutta sillä voi 
olla vaikutusta."

JULKISHALLINNON EDUSTAJA
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Ovatko kansainväliset yritystapahtumat tärkeä osa 
isäntäkaupungin kehitystä?

Vastaajat kokivat yritystapahtumien vaikutukset isäntäkaupungin 
kehitykselle myönteisenä. Tapahtumien koettiin olevan tärkeitä kaupungin 
kehitykselle erityisesti maineen ja brändin rakentamisen kautta. 

• Yritysverkostot olivat myönteisiä kansainvälisten 
yritystapahtumien vaikutuksesta 
isäntäkaupungin kehityksessä. Vastaajat 
viittasivat maineen ja imagon kehittämisen 
hyötyihin kaupunkitasolla. 

• Yliopistojen edustajat kokivat kansainvälisten 
yritystapahtumien vaikuttavan positiivisesti 
isäntäkaupungin kehitykseen. He mainitsivat 
maineen rakentamiseen liittyvät tekijät, esim. 
millainen osallistujen kokemus 
isäntäkaupungista on, ja kuinka kokemus 
vaikuttaa heidän ajatuksiinsa ja käyttäytymiseen. 

• Julkishallinnon toimijoista kaikki vastaavat 
kokivat, että yritystapahtumat ovat tärkeä 
osa isäntäkaupungin kehitystä. Vastaajat 
mainitsivat esimerkkeinä maineeseen ja 
brändiin liittyvät tekijät sekä 
kaupunkikehityksen. Julkishallinnon 
toimijat mainitsivat myös, että 
yritystapahtumien järjestäminen on suuri 
ponnistus globaalilla pelikentällä, jossa 
kansallinen maine ja imago voivat toimia 
voimakkaina erottavina tekijöinä kilpailevia 
tapahtumia vertailtaessa.

"Joo, ilman muuta on. Suomessa 
pitäis jopa ymmärtää, että semmonen 
profiloituminen tietyntyyppisiin 
asioihin olis varmasti kaikkien etu."

JULKISHALLINNON EDUSTAJA

"Mun mielestä se on tosi merkittävää. 
Se profiloi myös sitä kaupunkia. Tässä 
tech-puolella Slushilla on tosiaan ollut 
merkitys, niin samalla tavalla jos 
miettii vaikka Websummit ja 
Lissabon, et Lissabon on saanut siitä 
tosi paljon buustia ja siellä on 
Portugalin valtio taustalla mikä 
rahoittaa aika paljon sitä.

YRITYSVERKOSTOJEN
EDUSTAJA
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Millaisen pysyvän perinnön kansainväliset 
yritystapahtumat voivat jättää kohteeseen?

Vastaajat kokivat, että merkittävin vaikutus, 
tapahtumien pysyvää perintöä tarkastellessa, 
liittyi maineen ja imagon rakentamiseen sekä 
brändin kehittämiseen.

"Me on pystytty tarjoamaan jotain sellasia elämyksiä täällä 
vierailleille ihmisille, että niistä on jäänyt pysyvä muistijälki 
niille. Se tarkottaa, että niin kauan kun ne ihmiset siellä 
maailmalla on elossakin, niin aina tarpeen tullen ja tilaisuuden 
tullen ne kyllä sitten muistaa, että mitä ne on täällä kokeneet."

JULKISHALLINNON EDUSTAJA

"Sitten isoissa tapahtumissa, konferensseissa, se voi olla niin, 
että se konferenssin järjestäjä voi jopa ehkä sijaintipaikkansa 
vaihtaa toisesta kaupungista kyseiseen kaupunkiin. Yleensä se 
vakioituu, että se järjestetään jatkossa aina siinä kyseisessä 
kaupungissa. Taloudellisesti tosi iso panostus."

JULKISHALLINNON EDUSTAJA
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