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Tässä diplomityössä tutkitaan tapahtumalippujen välitysliiketoimintaa ja toimialan 

erityispiirteitä työn kohdeyritykseksi valikoituneen itsenäisen välitysyrityksen näkökulmasta. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kohdeyritykselle strateginen analyysi, jossa otetaan kantaa 

yrityksen nykytilaan, liiketoimintaympäristön ominaisuuksiin sekä toimialan tulevaisuuteen. 

Työ toteutettiin soveltamalla aihealueeseen SWOT- ja PESTEL-analyyseja sekä Porterin viiden 

voiman mallia. Lisäksi haastateltiin kolmea ulkopuolisen välitysyrityksen edustajaa. 

 

Tapahtumalippujen sekundäärimarkkina on koko historiansa ajan kerännyt kritiikkiä sekä 

kuluttajilta että virallisilta lipunmyyjiltä, minkä vuoksi se on joutunut erilaisten vastatoimien 

kohteeksi. Viime vuosikymmeninä raja primääri- ja sekundäärimarkkinoiden välillä on 

kuitenkin hämärtynyt ja välitysliiketoiminta on alkanut tuottamaan hyötyjä myös 

tapahtumajärjestäjille lisätulojen ja pienentyneiden riskien muodossa. Perinteisten asetelmien 

muuttuessa markkinoiden kaikki toimijat pyrkivätkin nyt maksimoimaan omaa hyötyään aina 

kun julkisuuden valokeila on suuntautunut muualle.  

 

Työn kohdeyritys harjoittaa muiden välittäjien tapaan liiketoimintaansa nopeasti muuttuvassa 

ja vaikeasti luettavassa toimintaympäristössä, jossa markkinoiden ylempi porras sanelee 

toiminnan ehdot.  Yritys on kuitenkin kyennyt kasvattamaan liiketoimintaansa jokaisena 

toimintavuotenaan sekä levittäytymään useille maantieteellisille markkinoille tapahtuma-

analyysiin  liittyvän erikoisosaamisensa turvin. Kohdeyritystä vaivaavat  välitysyritykselle 

tyypilliset ongelmat, kuten yksipuoliset myyntikanavat sekä suhteiden puuttuminen 

tapahtumajärjestäjiin. Lisäksi toiminnan laajeneminen yhdistettynä määrätietoiseen 

kustannusten minimointiin on tuonut mukanaan liiketoimintaa rajoittavan resurssivajeen. 

 

Tapahtumalippujen välitysliiketoiminnan tulevaisuus on suurelta osin primäärilipunmyyjien 

sekä lainsäätäjien käsissä, sillä ne voivat halutessaan vähentää lipunvälityksen 

tuottopotentiaalia tai jopa estää sen kokonaan. Jos tapahtumalippujen sekundäärimarkkinan 

annetaan tulevaisuudessakin jatkaa kasvuaan, voidaan kohdeyrityksen toimintaedellytykset 

arvioida suhteellisen hyviksi. Mikäli kohdeyritys säilyttää nykyiset kilpailuetunsa ja investoi 

kasvuun järkevästi, on sillä realistiset mahdollisuudet toteuttaa suunnitelmiensa mukainen 

levittäytyminen uusille markkinoille ja uusiin tapahtumatyyppeihin. 
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This master’s thesis examines the secondary market for event tickets and the special features 

of the industry from the perspective of an independent brokerage company. The objective of 

this research is to provide the target company with a strategic analysis that evaluates the 

company’s current state, the business environment and the future of the industry. The study 

was conducted using SWOT and PESTEL analyses and Porter’s Five Forces framework. In 

addition, three representatives of external brokerage firms were interviewed. 

 

Throughout its history, the secondary market for event tickets has garnered criticism from 

both consumers and official ticket sellers, which has led to legal and other retaliatory 

measures. In recent times, however, the line between the primary and secondary markets has 

blurred and the brokerage business has begun to generate benefits for event organizers in the 

form of additional revenue and reduced risks. As traditional attitudes change, all market 

players are seeking to maximize their own benefits, especially whenever the public spotlight 

has shifted elsewhere. 

 

Like other event ticket brokerage firms, the target company conducts its business in a rapidly 

changing and difficult-to-read operating environment, where the primary market actors dictate 

the terms of business. However, the company has been able to grow its business in each of its 

years of operation and also to spread to several geographic markets with its expertise in event 

analysis. The target company is plagued by typical problems for a brokerage firm, such as 

lack of alternative sales channels and non-existing relationships with event organizers. In 

addition, the expansion of operations combined with determined cost minimization has led to 

a resource shortage that prevents the company from achieving its full potential. 

 

The future of the secondary market is largely in the hands of primary vendors and legislators, 

who have the power to reduce the profit potential of the brokers or to even prevent ticket 

resale completely. However, if the secondary market is allowed to continue its growth in the 

future, the outlook for the target company’s business is relatively good. If the company 

maintains its current competitive advantages and invests in growth, it has a realistic chance of 

implementing its planned expansion into new markets and new types of events. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä diplomityössä tarkastellaan tapahtumalippujen välitykseen liittyvää liiketoimintaa ja 

toimintaympäristöä pienen itsenäisen lipunvälitykseen erikoistuneen yrityksen näkökulmasta. 

Tutkimus pyrkii kartoittamaan kohdeyrityksen toimintaedellytyksiä sekä havainnoimaan 

liiketoimintaympäristön ominaisuuksia erilaisten strategiatyökalujen avulla, tavoitteenaan 

tuottaa kohdeyritykselle analyysi yrityksen ja ympäristön nykytilasta sekä tarjota tukea 

tulevaisuuden strategiseen päätöksentekoon. 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään työn taustoja, tavoitteita sekä rajauksia, jonka jälkeen 

käydään lyhyesti läpi raportin rakenne ja sen tuottamiseen käytetyt menetelmät. 

 

 

1.1 Työn taustat 

 

Tapahtumalippujen välitysliiketoiminta on kasvava, lähteestä riippuen kooltaan 10-20 

miljardin euron arvoinen toimiala, joka on kokenut suuria muutoksia viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana. Teknologinen kehitys on muuttanut tapahtumaliput pääosin 

verkon kautta siirtyviksi digitaalisiksi tuotteiksi ja myös tapahtuma-alan perinteinen hierarkia 

ja keskinäiset suhteet ovat integraation ja kokonaan uusien toimijoiden syntymisen vuoksi 

muuttuneet merkittävästi. Lipunvälittäjät ja sekundäärimarkkina ovat pitkäaikaisesta huonosta 

maineestaan huolimatta nousseet yhä merkittävämmiksi tapahtumalippujen hankintakanavaksi 

kuluttajien näkökulmasta. 

 

Tämän työn kohdeyrityksen kaltainen pieni ja riippumaton tapahtumalippujen välitykseen 

keskittynyt yritys löytää itsensä helposti tilanteesta, jossa globaalien toimijoiden taistelu 

sekundäärimarkkinan hallinnasta tekee toimintaympäristöstä sekavan ja vaikeasti 

ennakoitavan. Nopeatahtinen päivittäinen liiketoiminta sisältää hyvän tuottopotentiaalin lisäksi 

myös paljon riskejä, jolloin rajalliset resurssit kohdistetaan täysimääräisesti operatiiviseen 

toimintaan. Edellä mainituista syistä työn kohdeyritys ei ole kyennyt tyydyttävällä tavalla 

analysoimaan toimintaansa tai tekemään dokumentoituja havaintoja toimintaympäristöstään, 

huolimatta siitä että tarve tämän kaltaiselle strategiselle tarkastelulle oli todettu yrityksessä jo 

huomattavasti aiemmin. 
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Kevään 2020 koronavirusepidemia pysäytti tapahtumateollisuuden globaalisti, keskeyttäen 

samalla myös tapahtumalippujen välityksen. Liiketoiminnan seisaus tarjosi kohdeyritykselle 

tulonmenetysten ohella kuitenkin myös mahdollisuuden tarkastella omia 

toimintaedellytyksiään luodakseen pohjaa tuleville strategisille päätöksille. Tämä diplomityö 

tuotettiin vastaamaan näihin kohdeyrityksen tarpeisiin.  

 

Tieteellisestä perspektiivistä voidaan todeta, että tapahtumalippujen välitysliiketoiminnasta on 

hyvin vähän aikaisempaa välittäjän strategiaan ja liiketoimintaprosessiin keskittyvää tieteellistä 

tutkimusta. Aihepiiriä lähimmin sivuava tutkimus keskittyy pääosin esimerkiksi 

kuluttajasuojalainsäädäntöön, tapahtumalippujen matemaattisiin hinnoittelumalleihin tai 

taloustieteellisiin tutkimuksiin sekundäärimarkkinan kokonaishyvinvointivaikutuksista. Tästä 

syystä aihepiiri nähtiin kiinnostavana myös tieteellisestä näkökulmasta. 

 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Diplomityön tavoitteena on tutkia tapahtumalippujen primääri- ja sekundäärimarkkinoita sekä 

niiden toimijoita tavalla, joka tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä kohdeyrityksen 

strategisen päätöksenteon kannalta.  Tämän lisäksi tarkastellaan itse yrityksen liiketoimintaa 

vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä pyritään kartoittamaan sen asemaa suhteessa 

kilpailijoihin. Tutkimus pyrkii vastaamaan yhteensä kolmeen tutkimuskysymykseen.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii kartoittamaan kohdeyrityksen nykytilaa sekä sen 

asemaa toimintaympäristössään eri näkökulmista. Kohdeyrityksen ominaisuuksia pyritään 

arvioimaan suhteessa sen suoriin kilpailijoihin, ottaen samalla huomioon myös ulkoisten 

sidosryhmien vaikutukset. Näihin sidosryhmiin voidaan lukea esimerkiksi toimittajat, 

myyntikanavat, yhteistyökumppanit sekä asiakkaat.  

 

Toinen tutkimuskysymys tarkastelee ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kohdeyrityksen lisäksi 

kaikkiin muihin välitysalan ja tapahtumatuotannon yrityksiin. Tavoitteena on tarkastella näitä 

tekijöitä mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta lopputuloksena saataisiin kattava listaus 

tekijöistä, joilla saattaa olla vaikutusta alalla toimiviin yrityksiin. Mahdollisia vastauksia 
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toiseen tutkimuskysymykseen on tarkoitus hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa 

kohdeyritys harkitsee uusille markkinoille levittäytymistä. 

 

Kolmas ja viimeinen tutkimuskysymys pyrkii kokoamaan tutkimuksen aikana tuotetusta 

materiaalista tärkeimmät riskit kohdeyritykselle ja koko välitystoimialalle tällä hetkellä ja 

lähitulevaisuudessa. Tapahtumalippujen välitys on luonteeltaan suurelta osin erilaisten riskien 

hallintaa, joten näiden riskien arviointi erillisen tutkimuskysymyksen kautta todettiin olevan 

perusteltua ja tarpeellista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millaiset ovat kohdeyrityksen nykyhetken asema ja toimitaedellytykset?  

 

 

2. Mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat välitysyrityksen toimintaan kohdemarkkinoilla?  

 

 

3. Mitkä ovat merkittävimmät tulevaisuuden riskit kohdeyritykselle ja koko 

välitystoimialalle?  
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1.3 Rajaukset 

 

Diplomityö on rajattu tarkastelemaan välitysliiketoimintaa kohdeyrityksen kaltaisten 

itsenäisesti toimivien välittäjien näkökulmasta. Lähdekirjallisuudessa välittäjiä jaotellaan 

englanninkielisiä termejä ”broker” ja ”scalper” käyttäen erilaisiin ryhmiin ja kategorioihin 

riippuen esimerkiksi liiketoimintamallista tai mahdollisesta lisensoinnista tai sen puutteesta. 

Välittäjien lisensointiin liittyvät kysymykset rajataan tämän työn ulkopuolelle, sillä esimerkiksi 

kohdeyrityksen toimipaikka ei edellytä erityisiä toimenpiteitä liiketoiminnan harjoittamiseksi 

eikä mahdollista toiminnan lisensointia. 

 

Lipunvälitykseen liittyvä lainsäädäntö on moninaista ja välitykseen liittyvät lait ja säädökset 

vaihtelevat valtio- ja osavaltiokohtaisesti merkittävästi. Tämän vuoksi lakiasioita pyritään 

käsittelemään yleisellä tasolla keskittyen lähinnä lakien perusteena oleviin seikkoihin ja 

rajaamalla alueelliset eroavaisuudet työn ulkopuolelle. Huomioitavaa on myös se, että median 

ja kuluttajien mielikuvissa lipunvälitykseen usein liitetyt petokset, väärennökset ja muu laiton 

toiminta rajataan työn ulkopuolelle. Tämän työn viitatessa välittäjiin ja lipunvälitykseen, on 

kyseessä toimipaikkansa sekä kohdemarkkinoidensa lainsäädäntöä noudattava liiketoiminta, 

johon ei sisälly laissa kiellettyjen automaatiotyökalujen tai muiden laittomien menetelmien 

käyttöä.  

 

Tutkimus toteutettiin vuoden 2020 keväällä, jolloin tavallisestikin nopeatempoinen 

lipunvälitysala oli suurten muutosten kourissa. Koronavirusepidemia pysäytti 

tapahtumatuotannon globaalisti ja useat alan yritykset taistelevat tätä tekstiä kirjoittaessa 

olemassaolostaan. Samanaikaisesti merkittävimpien verkossa toimivien välitysalustojen 

voimasuhteet ovat kilpailuviranomaisten tulevista päätöksistä riippuen muuttumassa 

radikaalisti Viagogon pyrkiessä ostamaan suurimman kilpailijansa Stubhubin. Tämän lisäksi 

välitysalustoja vastaan on nostettu useita eri oikeusjuttuja liittyen niiden arveluttaviin tapoihin 

toteuttaa liiketoimintaansa. Nämä edellä mainitut, merkittävästi koko toimialaan vaikuttavat ja 

myös itsenäisiin välittäjiin heijastuvat uusimmat kehityskulut seurauksineen joudutaan 

aikataulusyistä isolta osin rajaamaan tämän tutkimuksen ulkopuolelle.    
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1.4 Työn rakenne 

 

Tämän raportin rakenne voidaan jakaa viiteen eri tarkoituksia palvelevaan osioon, jotka on 

esitelty kuvassa 1. Työn johdanto ja yhteenveto ovat tarkoituksellisesti rajattu tämän rakenne-

esityksen ulkopuolelle. Osioiden sisältöä ja tavoitteita on avattu seuraavissa kappaleissa. 

 

 

Kuva 1. Työn rakenne ja osiot 

 

 

Menetelmät - Työn ensimmäinen osio käsittelee tutkimuksen toteutusta sekä siinä käytettyä 

teoreettista viitekehystä. Menetelmäosiossa käydään läpi työn käytännön toteutus sekä kaikki 

empiirisessä vaiheessa sovellettavat strategiatyökalut ominaisuuksineen. Työssä hyödynnetään 

SWOT- ja PESTEL-analyyseja sekä Porterin viiden voiman mallia. 

 

Toimiala - Toinen osio esittelee toimialan historiaa, toimijoita, toimijoiden välisiä suhteita sekä 

muita tärkeitä toimintaympäristön piirteitä, joiden tunteminen on välttämätöntä ennen 

kohdeyritykseen tutustumista ja strategiatyökalujen soveltamista.  

 

Kohdeyritys - Kolmannessa osiossa esitellään kohdeyritys sekä havainnollistetaan 

kohdeyrityksen ja muiden välittäjien liiketoimintaprosesseja.  

 

Analyysi - Neljännessä osiossa sovelletaan ensimmäisessä osassa esiteltyä teoriaa 

kohdeyrityksen ja -ympäristön kontekstissa. Osion tarkoituksena on tuottaa ja jäsennellä tietoa 

strategiatyökalujen sekä haastatteluiden avulla mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti.  

 

Tulokset - Viidennessä ja viimeisessä osiossa kootaan relevantteja tuloksia työn edellisistä 

vaiheista ja arvioidaan kuinka hyvin tutkimuskysymyksiin kyettiin vastaamaan. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa käsitellään diplomityön käytännön toteutusta sekä tutkimuksessa käytettyä 

teoreettista viitekehystä. Ensin esitellään työskentelymenetelmiä ja niiden merkitystä 

kokonaisuuden kannalta, minkä jälkeen käydään läpi työn teoriaosuus ja sovellettavat 

strategiatyökalut. 

 

 

2.1 Tutkimuksen toteutus 

 

Diplomityössä pyritään löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiin soveltamalla kolmea 

toisiaan täydentävää strategiatyökalua tutkittavan aiheen kontekstissa. Ennen 

strategiatyökalujen käyttöä on kuitenkin välttämätöntä esitellä paitsi itse työkalut, myös 

tutkimuksen kohteena oleva soveltamisalue eli tapahtumalippujen välitysmarkkina. Lisäksi 

koettiin tarpeelliseksi löytää menetelmä strategiatyökalujen avulla tehtyjen havaintojen 

varmentamiseksi.  

 

Tapahtumalippumarkkinan taustoituksen tarkoituksena on antaa lukijalle riittävä ymmärrys 

toimialan historiasta, toimijoista sekä näiden keskinäisistä suhteista. Strategiatyökalujen 

esittely puolestaan selventää niiden soveltamista käytännössä sekä työkaluihin liittyviä 

ominaisuuksia.  Nämä edellä mainitut analyysia pohjustavat osiot toteutettiin kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen menetelmällä, joka on Salmisen (2011, s. 6) mukaan yksi yleisimmin 

käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perustyypeistä. Siinä käytettyjä aineistoja eivät rajaa 

metodiset säännöt ja tarkoituksena on pystyä kuvaamaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä 

mahdollisimman laaja-alaisesti ja tarvittaessa luokittelemaan ilmiön ominaisuuksia. (Salminen, 

2011 s. 6) 

 

Arlene Finkin (2014, s. 3) mukaan kirjallisuuskatsaus on systemaattinen, täsmällinen ja 

toistettavissa oleva menetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa, arvioida ja soveltaa 

olemassaolevaa tutkimustietoa. Fink (2014, s. 3-5) esittelee seitsenvaiheisen systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen mentelmän, jota muokkaamalla päädyttiin tähän työhön paremmin 

soveltuvaan nelivaiheiseen työskentelyä ohjaavaan malliin, joka on esitelty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Kirjallisuuskatsauksen prosessi 

 

 

Tässä työssä käytettävät strategiatyökalut ovat SWOT- ja PESTEL-analyysit, sekä Porterin 

viiden voiman malli. Työkalut ja niiden käyttö on selitetty tarkemmin niille omistetuissa 

kappaleissa. Tarkoitukseltaan nämä työkalut ovat osittain päällekkäisiä, mutta toisaalta 

painottuvat ja ottavat huomioon erilaisia asioita. Tämän vuoksi niiden voidaan katsoa 

täydentävän toisiaan ja soveltuvan hyvin työhön, jonka tarkoituksena on havainnoida 

kohdeyrityksen sekä sen toimintaympäristön ominaisuuksia mahdollisimman laajasti. 

 

SWOT-analyysin tarkoitus on pureutua kohdeyritykseen ja sen ominaisuuksiin nykyhetkessä ja 

lähitulevaisuudessa. PESTEL-analyysi puolestaan pyrkii keskittymään toimintaympäristöön 

yleisesti, laajentaen kuvakulmaa kohdeyrityksen ulkopuolelle. Porterin viiden voiman mallin 

soveltamisella pyritään havainnoimaan toimialan erityispiirteitä ja arvioimaan tulevaisuuden 

toimintaedellytyksiä sekä kohdeyrityksen että koko välitystoimialan näkökulmasta.  

 

Tässä diplomityössä strategiatyökalujen avulla saavutetut tulokset perustuvat suurelta osin 

tutkijan itsensä tekemiin havaintoihin kohdeyrityksestä sekä -toimialasta. Tämän vuoksi työn 

relevanssin kannalta koettiin tarpeelliseksi lisätä työvaihe, jonka tarkoituksena on varmentaa 

tutkijan havaintoja sekä mahdollisesti tuottaa kokonaan uusia näkökulmia aiheeseen. Vaatimus 
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täytettiin työn viimeisessä analyysivaiheessa haastattelemalla kohdeyrityksen ulkopuolisia 

tapahtumalippujen välittäjiä käyttämällä puolistrukturoidun haastattelututkimuksen 

menetelmää.  

 

Puolistrukturoidulle haastattelulle tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi kaikille haastateltaville 

samoina säilyvät muotoilultaan avoimet kysymykset, sekä jatkokysymysten esittäminen 

tarvittaessa. Tätä haastattelumenetelmää käytettäessä ei välttämättä ole mielekästä esittää 

suurta määrää pääkysymyksiä, mutta näitä kysymyksiä voi seurata tarkennuksia tai 

jälkikysymyksiä, joiden tarkoitus on ohjata haastateltavaa kattamaan vastauksessaan paremmin 

alueita jotka ovat tutkimuksen kannalta erityisen kiinnostavia. (Gilham, 2005, s. 24-25) 

 

Haastatteluiden teemat ja kysymykset muotoutuivat työn edetessä käsittelemään niitä alueita, 

joiden käsittely ainoastaan kohdeyritykseen tai strategiatyökalujen käyttöön perustuen tuntui 

jäävän puutteelliseksi tai kaipasi varmistusta. Näitä teemoja olivat erityisesti välitysyritysten 

suhteet muihin ekosysteemin toimijoihin, Porterin viiden voiman malliin liittyvät elementit 

sekä välitysyritysten ja toimialan tulevaisuudennäkymät.  

 

Haastatteluiden kohteeksi valikoitui kolme kohdeyrityksen kontakteihin kuuluvaa 

tapahtumalippuja välittävää yrittäjää, joiden voidaan katsoa arvioidulta liikevaihdoltaan, 

kokemukseltaan sekä toimintatavoiltaan vastaavan tutkimuksen kohdeyritystä. Johtuen alan 

erityispiirteistä ja välittäjien asemasta, haastateltavat eivät halunneet kertoa tarkkoja 

yksityiskohtia toiminnastaan eivätkä halunneet yritystensä tietoja julkaistavaksi tutkimuksessa. 

Nämä rajoitukset otettiin huomioon haastattelukysymyksiä suunnitellessa, eikä niiden todettu 

olevan haitaksi pääasiassa strategisia kokonaisuuksia käsittelevälle tutkimukselle. 

 

Tutkimuksen haastatteluvaihe sisällönsuunnitteluineen aloitettiin kun strategiatyökalujen 

soveltaminen ja kohdeyritykseen liittyvät analyysit olivat pääosin valmiita. Haastatteluja 

toteutettiin kahdenkeskisinä tapaamisina joko fyysisesti tai videoyhteyden avulla ja 

haastattelutilanne eteni kymmenen pääkysymyksen avulla vapaamuotoisempiin keskusteluihin 

kustakin teemasta. Haastattelut tallennettiin kirjallisilla muistiinpanoilla, jotka jälkikäteen 

kirjoitettiin puhtaaksi tarkempaa analyysia varten. Haastattelujen tuloksia käsittelevä kappale 

5.4 koostettiin lopulta näitä puhtaaksikirjoitettuja muistiinpanoja hyödyntämällä ja 

yhdistelemällä.  
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Tutkimuksen työskentelymenetelmiä ja niiden keskinäistä ajoitusta voidaan havainnollistaa 

täydentämällä aiemmassa kappaleessa käytettyä työn rakennetta esittelevää kuvaa lisäämällä 

osioiden alle niissä käytetyt menetelmät kronologisesti kuvan 3 esittelemällä tavalla. 

 

Kuva 3. Työn rakenne ja osiot - käytetyt menetelmät 

 

 

2.2 SWOT- analyysi 

 

Luvussa esitellään työssä käytettävistä analyysityökaluista ensimmäinen; SWOT- analyysi. 

Tarkoituksena on tuoda esille olemassa olevaa kirjallisuutta hyödyntäen SWOT-analyysin 

alkuperä, tarkoitus ja soveltaminen. Lisäksi käydään läpi tämän menetelmän kautta 

saavutettavia hyötyjä ja siihen liittyviä mahdollisia riskejä tai puutteita.   

 

Tähän tutkimukseen SWOT- analyysi valikoitui sen yksinkertaisuuden ja laajan sovellusalan 

vuoksi. Analyysi on usein helposti ymmärrettävä ja se tarjoaa keinon jäsennellä sekalaista tietoa 

sekä hahmottaa mitä toiminnasta ja ympäristöstä todella tiedetään ja mitkä asiat vaativat 

tarkempaa tutkimusta strategiatyön saralla. (Giles ja Piercy, 1989, s. 5) Kyseisen työkalun 

käyttö ainoana menetelmänä on harvoin perusteltua, mutta erityisesti strategiatyön 

alkuvaiheessa SWOT- analyysi voi tarjota hyvän alustan tärkeiden asioiden havainnointiin ja 

tarkempien analysointikohteiden löytämiseen. (Hakanen, 2004, s. 50) Tässä työssä SWOT-
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analyysin avulla pyritään havainnoimaan kohdeyrityksen ominaisuuksia suhteessa 

kilpailijoihin sekä hahmottelemaan tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja kohdeyrityksen 

näkökulmasta.  

 

SWOT- analyysi on analyysityökalu, jonka avulla voidaan tutkia joko yksittäistä yritystä, 

liiketoiminnan osa-aluetta tai kokonaista toimialaa. Työkalun nimi on suora akronyymi sen 

sisältämistä neljästä englanninkielisestä osa-alueesta (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), jotka muodostavat analyysin perustana käytettävän nelikentän.  Suomennettuna nämä 

osa-alueet ovat: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.  

 

SWOT- analyysin tarkka alkuperä on tuntematon. Aiemmin suoritettujen tutkimusten 

perusteella sen jäljet johtavat tutkimuksesta riippuen joko Harvardin tai Stanfordin 

yliopistoihin. Ensimmäisten kehitysvaiheiden katsotaan kuitenkin tapahtuneen 1960-luvulla. 

(Gürel ja Tat, 2017, s. 1001) SWOT-analyysi jatkoi huomion keräämistä tiedeyhteisöltä 

seuraavina vuosikymmeninä, saavuttaen mainintoja ja sovelluksia alan merkittävässä 

kirjallisuudessa, esimerkiksi Michael Porterin kirjoittamassa Competitive Strategy- julkaisussa 

1980. Mallista on menneiden vuosikymmenten aikana kehitetty useita variaatioita ja 

sovelluksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Nykypäivänä työkalua käytetään erityisesti 

markkinatutkimuksen ja liiketoimintastrategian alueilla. (Leigh ja Watkins, 2010, s. 121-122) 

Mika Kamenskyn mukaan SWOT- analyysi on ollut Helsingin kauppakorkeakoulussa 

suoritettujen tutkimusten perusteella ylivoimaisesti käytetyin yksittäinen menetelmä Suomen 

500 kärkiyrityksen strategiatyössä. Todennäköisesti työkalu on siis ollut vastaavassa asemassa 

maailmanlaajuisestikin jo pitkään. SWOT- analyysin suosiota selittävät sen näennäinen 

yksinkertaisuus, laaja sovellusala sekä menetelmän tarjoama selkeä jako sisäisiin ja ulkoisiin 

tekijöihin. (Kamensky, 2014, s. 197 - 200) 

 

SWOT- analyysissa selvitetään organisaation sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä 

organisaatioon ulkopuolelta kohdistuvia uhkia ja mahdollisuuksia. Sisäiset tekijät tarkoittavat 

muun muassa yrityksen resursseja, kyvykkyyksiä ja kilpailuetuja kun taas ulkoisen tarkastelun 

päämääränä on tunnistaa esimerkiksi markkinaan liittyviä mahdollisuuksia, kilpailijoiden 

etulyöntiasemia tai muita yleisiä toimintaympäristön mukanaan tuomia tekijöitä. Analyysin 

lopputuloksena on jäsennelty kokonaisuus, jonka tarkoituksena on helpottaa strategista 

päätöksentekoa organisaatiossa. (Sammut-Bonnici ja Galea, 2014b, s. 1-2) 
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Työkalu esitetään usein graafisesti nelikenttänä, jonka akseleilla tekijät jakautuvat 

horisontaalisuunnassa positiivisiin ja negatiivisiin ja vertikaalisuunnassa ulkoisiin ja sisäisiin 

tekijöihin. Näin syntyvään nelikenttään (Kuva 4) voidaan alkaa listaamaan sovellusalueeseen 

tai -organisaatioon liittyviä ominaispiirteitä. 

 

 

 

Kuva 4. SWOT-analyysi 

 

 

Alla esitettyyn listaukseen on poimittu Leighn ja Watkinsin (2010, s. 115-116) sekä Gürelin ja 

Tatin (2017, s. 997-998) esittämät kuvaukset nelikentän eri osa-alueista. Lisäksi osa-alueisiin 

on sisennettynä liitetty Hakasen (2004, s. 50) määrittämät strategiatyön päämäärät kullekin osa-

alueelle: 

 

- Vahvuudet: Sisäisiä kilpailukyvyn lisääjiä, arvokkaita resursseja tai ominaisuuksia. 

Vahvuudet ovat suhteessa muihin toimijoihin, eli esimerkiksi osa-alueita joilla yritys 

on tuottavampi tai tehokkaampi kuin kilpailijansa. 

o Rakenna näille 

 

- Heikkoudet: Sisäisiä kilpailukykyä vähentäviä tekijöitä, puuttuvia resursseja tai 

menestykseen tarvittavia tekijöitä, joita ei ole. Heikkoudet ovat myös suhteessa 

muihin toimijoihin, eli osa-alueet joilla yritys on kilpailijoitaan tehottomampi voidaan 

luokitella heikkouksiksi. 
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o Korjaa nämä 

- Mahdollisuudet: Ulkoisia suorituskyvyn lisääjiä, joita voidaan tavoitella hyödyn 

saamiseksi. Mahdollisuudet ovat ympäristön tarjoamia tilanteita tai olosuhteita, jotka 

tunnistamalla ja hyväksikäyttämällä organisaatio voi päästä tavoitteisiinsa. 

o Hyödynnä näitä 

 

- Uhat: Ulkoisia suorituskykyä vähentäviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti 

toimintaan. Uhat ovat ympäristön pakottamia olosuhteita, jotka vaarantavat tai estävät 

yrityksen kyvyn saavuttaa tavoitteensa. 

o Varaudu näihin 

 

SWOT- analyysin näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta sitä käytetään usein väärin. 

Tietojen jäsentely itsessään on arvokasta, mutta jäsentely ei välttämättä vielä tarjoa tarvittavaa 

opastusta oikeiden strategisten valintojen tekemiseen. Asioiden listaamisesta tulisi päästä 

syvällisempään syy-seuraussuhteiden analyysiin ja usein SWOT- analyysia ehdotetaankin 

käytettävän muiden strategiatyökalujen rinnalla. (Sammut-Bonnici ja Galea, 2014b, s. 8) 

 

Kamenskyn (2014, s. 198) listaamia sudenkuoppia SWOT- analyysin käytössä ovat seuraavat:  

- Todellinen toimintaympäristön ja yrityksen tuntemus puuttuu 

- Vertailuperustana ei ole todellinen kilpailutilanne 

- Vaihtoehtojen priorisointi ei onnistu 

- Oikeaa kritiikkiä ei haluta tai uskalleta esittää 

- Lopputulos liian yleismaailmallinen tai ympäripyöreä 

 

Tämän työn osalta edellä mainittuja heikkouksia pyritään välttämään käyttämällä SWOT- 

analyysia rinnakkain muiden työkalujen ja menetelmien kanssa. SWOT-analyysin avulla 

tutkitaan kohdeyrityksen erityispiirteitä, jonka jälkeen havaintoja täydennetään muiden 

strategiatyökalujen sekä haastattelujen avulla. Näin pyritään varmentamaan SWOT- 

analyysissa tehtyjen havaintojen oikeellisuutta, sekä löytämään mahdollisesti kokonaan uusia 

asioita, jotka jäivät ensimmäisessä vaiheessa täysin huomioimatta. 
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2.3 PESTEL- analyysi 

 

Oleellinen osa tämän työn tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi on ulkoisen 

liiketoimintaympäristön analysointi ja ympäristön vaikutukset toimialan yrityksiin. Ulkoisiin 

tekijöihin keskittyvän analyysin työkaluksi valikoitui PESTEL- analyysi, jonka avulla pyrittiin 

jaottelemaan erilaisia ulkoisia tekijöitä kategorioihin ja tämän jälkeen arvioimaan niiden 

merkityksellisyyttä ja vaikutuksia kohdealueeseen. Tässä kappaleessa kuvataan ensin lyhyesti 

PESTEL- analyysin taustat, jonka jälkeen käsitellään mallin osa-alueita ja niiden sisältöä 

tarkemmin.  

 

PESTEL- analyysi on strategisen analyysin muoto, joka keskittyy ulkoisten tekijöiden 

havainnointiin ja luokitteluun. PESTEL- analyysilla on kaksi perusfunktiota yrityksen 

näkökulmasta; ensinnäkin se helpottaa liiketoimintaympäristön nykytilan hahmottamista ja 

toisekseen tarjoaa mahdollisuuden tulevaisuuden tilanteiden ja olosuhteiden ennustamiseen. 

(Yüksel, 2012, s. 53) 

 

Sammut-Bonnicin ja Galean (2014a, s. 1) mukaan PESTEL- analyysi eri variaatioissaan toimii 

strategisen analyysin prosessin ensivaiheessa, eli ympäristön ja ulkoisten tekijöiden 

tarkastelussa.  PESTEL- analyysi siis täydentää esimerkiksi SWOT- analyysin ulkoisista 

tekijöistä muodostuvia osia (uhat ja mahdollisuudet). Edellä mainittujen menetelmien 

yhteiskäytöstä saatavia hyötyjä voidaan edelleen syventää soveltamalla Porterin viiden voiman 

mallia niiden tukena. (Sammut-Bonnici ja Galea, 2014a, s. 1) 

 

PESTEL- analyysi on ollut käytössä eri muodoissaan jo vuosikymmeniä, mutta tässä 

tutkimuksessa käytetyn mallin tarkka alkuperä on vaikea selvittää. Ensimmäinen tunnettu 

muoto löytyy Francis J. Aguilarin vuonna 1967  julkaisemasta Scanning the Business 

Environment -kirjasta, joka esittää hiukan suppeamman ”ETPS”- analyysin. Seuraavina 

vuosikymmeninä menetelmä ja sen sisältö muokkautui esimerkiksi PEST-, STEPE- ja 

STEEPLE- analyysien kautta tässä työssä esiintyvään muotoon. (Rastogi ja Trivedi, 2016, s. 

386) 

 

Rastogi ja Trivedi (2016, s. 388) listaavat PESTEL- analyysin hyödyiksi työkalun 

yksinkertaisuuden ja sen tuomat mahdollisuudet strategisen ajattelun kehittämiseen sekä uhkien 
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ja mahdollisuuksien riittävän aikaiseen huomioimiseen. Menetelmän heikkouksiksi luetaan 

liika yksinkertaistaminen sekä tiedon puutteellinen hahmottaminen ja hyödyntäminen. 

PESTLE- analyysin potentiaalin maksimoimiseksi sitä tulisi käyttää toistuvasti 

toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti ja mieluiten muiden strategisten analyysityökalujen 

rinnalla. 

 

PESTEL- analyysi perustuu yrityksen ympäristön jakamiseen kuuteen eri kategoriaan, joista 

menetelmä myös saa nimensä. Seuraavissa kappaleissa kategorioita ja niiden mahdollisesti 

sisältämiä asioita käydään läpi yksitellen. Kategoriat ovat seuraavat;  

 

1. Poliittiset 

2. Ekonomiset 

3. Sosiokulttuuriset 

4. Teknologiset 

5. Ekologiset  

6. Lainsäädännölliset 

 

Poliittiset tekijät luovat perustan yrityksen liiketoimintaympäristölle. Poliittiset päätökset 

ohjaavat esimerkiksi työvoimaa, verotusta sekä lainsäädäntöä ja niiden vaikutukset saattavat 

olla erittäin merkittäviä liiketoiminnan onnistumisen kannalta. Esimerkkinä näistä voidaan 

mainita vaikkapa tupakkamainonnan kieltäminen Euroopan Unionin sisällä tai Kiinan valtion 

harjoittama poliittinen sensuuri. Alueelliset tai valtiolliset erot korruption, valtiontukien, 

yleisen infrastruktuurin ja turvallisuuden alueilla ovat merkittäviä yritysten toiminnan 

onnistumisen näkökulmasta.  (Sammut-Bonnici ja Galea, 2014a, s. 1-2) 

 

Ekonomiset eli taloudelliset tekijät ovat luonnollisesti suoraan kytkeytyneitä yritysten 

kannattavuuteen ja markkinoiden houkuttelevuuteen. Työvoiman hinta, asiakkaiden ostovoima, 

korkotaso tai vaikkapa valuuttakurssit ovat merkittäviä yritysten talouteen vaikuttavia tekijöitä. 

Esimerkiksi inflaatiolla ja talouden yleisellä kehityksellä voi olla suora vaikutus yrityksen tai 

sen kilpailijoiden hinnoittelupäätöksiin. (Rastogi ja Trivedi, 2016, s. 385) Poliittisen 

päätöksenteon seurauksena syntyvät verotukselliset asiat voidaan myös lukea merkittävästi 

yrityksen kannattavuuteen ja tulokseen vaikuttaviin ekonomisiin tekijöihin. Sammut-Bonnici 

ja Galea (2014a, s. 2-4) toteavat, että ekonomiset olosuhteet aiheuttavat usein eri toimialoja 
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lävistäviä ketjureaktioita, joilla voi olla välittömiä tai viiveellisiä vaikutuksia toimialoihin ja 

edelleen niillä toimiviin yrityksiin. 

 

Sosiokulttuuriset tekijät tarkoittavat yhteiskunnan ja populaation demografisia ja kulttuurillisia 

tekijöitä. Niihin kuuluvat kiinteästi sekä väestönrakenteeseen, että käyttäytymiseen, arvoihin ja 

mielipiteisiin liittyvät asiat. (Johnson, Scholes ja Whittington, 2005, s. 65-68) Sosiaaliset trendit 

määrittävät ostokäyttäytymistä ja kuluttajien asenteita, joten niillä on suora vaikutus palvelun 

tai tuotteen kysyntään. Asiakaskohderyhmien määrittämisessä ja brändien luomisessa 

sosiokulttuurisilla tekijöillä on suuri merkitys. Demografisten tietojen perusteella voidaan myös 

määritellä minkä kaltaisilla tuotteilla tai palveluilla olisi kysyntää tietyillä markkinoilla, 

esimerkiksi lääketeollisuus ja hoiva-ala hyötyvät ikääntyvästä väestörakenteesta. (Sammut-

Bonnici ja Galea, 2014a, s. 5) 

 

Teknologiset tekijät koskettavat jollain tavalla kaikkia yrityksiä. Läpimurrot teknologiassa 

saattavat aiheuttaa kokonaisten alojen häviämisen samalla luoden kokonaan uusia 

liiketoiminnan osa-alueita ja markkinoita. Tekniikan omaksuminen ja hyödyntäminen voi 

tarjota yrityksille uusia kilpailuetuja tai vaihtoehtoisesti kehityksestä jälkeen jääminen saattaa 

vaarantaa yrityksen tulevaisuuden. Yksi ilmeisimmistä teknologisista läpimurroista on 

internetin kehittyminen ja sen aiheuttamat muutokset; verkkokauppojen ilmaantuminen ja 

saatavilla olevan tiedon lisääntyminen muuttivat maailmaa ja markkinoita pysyvästi. Rastogi ja 

Trivedi (2016, s. 385) huomauttavat myös esimerkiksi automaation ja tuotekehitystyön 

merkityksestä yrityksen kilpailutekijänä. 

 

Ekologiset eli ympäristöön liittyvät tekijät muodostuvat konkreettisista ympäristöön kuuluvista 

tekijöistä kuten ilmastosta ja maantieteellisestä sijainnista sekä myös yhteiskunnan 

määrittämistä ympäristöön liittyvistä tekijöistä kuten ympäristömääräyksistä tai kuluttajien tai 

sidosryhmien ympäristöasenteista. Ensin mainituilla olosuhteilla voi olla suoraa konkreettista 

merkitystä yritysten toimintaan, kun taas jälkimmäiset heijastuvat toimintaan välillisesti 

esimerkiksi ostokäyttäytymisen tai lainsäädännön kautta.  

 

Lainsäädännölliset tekijät ovat seurausta poliittisista tekijöistä. Rastogi ja Trivedi (2016, s. 

385) toteavat, että lainsäädännölliset tekijät vaikuttavat yrityksiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

Yhtiön sisäiseen toimintaan vaikuttavat esimerkiksi työvoimaan ja verotukseen liittyvä 
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lainsäädäntö, kun taas ympäristölainsäädäntö tai kuluttajansuoja saattaa rajoittaa ja muokata 

toiminnan ulkoisesti näkyvää puolta. Uusien lakien säätäminen saattaa muuttaa yrityksen 

toimintaympäristöä ja -edellytyksiä merkittävällä tavalla hyvinkin nopeasti.  

 

Kuva 5. PESTEL- kategoriat ja esimerkit 

 

 

Kuva 5 esittää yhteenvedon PESTEL-analyysin eri kategorioista ja listaa joitakin avainsanoja 

esimerkkeinä tekijöistä jotka jakautuvat kunkin kategorian alle. On huomionarvoista, että osa 

avainsanoista voidaan luokitella tulkinnanvaraisesti eri kategoriaan, esimerkiksi ympäristölait 

voisivat kuulua joko ympäristöä tai lakia käsitteleviin kategorioihin. Analyysin tarkoituksena 

on kuitenkin ottaa ulkoisia tekijöitä mahdollisimman laajasti huomioon, joten jaottelut eri 

kategorioiden välillä eivät varsinaisesti vaikuta analyysin lopputulokseen.  

 

 

2.4 Porterin viiden voiman malli 

 

Yritysten välinen kilpailu on keskiössä yksittäisen yrityksen menestyksen tai epäonnistumisen 

kannalta. Toimialan houkuttelevuuden ja yritysten välisen kilpailun analysoinnin apuna 

käytetään tässä työssä Michael Porterin kehittämää viiden kilpailuvoiman mallia. Tässä osiossa 

esitellään perustelut mallin käytölle sekä sen soveltaminen.  
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Kaksi perustekijää määrittelevät kilpailustrategian valintaa. Näistä tekijöistä ensimmäinen on  

koko kohdetoimialan houkuttelevuus ja kannattavuus pitkällä aikavälillä. Eri toimialat tarjoavat 

erilaisia mahdollisuuksia pitkäkestoiseen kannattavuuteen ja toimialaan liittyvä kannattavuus 

heijastuu suoraan yksittäisen, kyseisellä toimialalla operoivan yrityksen kannattavuuteen. 

Toinen perustekijä liittyy toimialan sisäiseen kilpailuasetelmaan; yleensä osa toimialan 

yrityksistä on huomattavasti kannattavampia kuin toiset, riippumatta koko toimialan yleisestä 

kannattavuudesta. (Porter, 1985, s. 1-3) 

 

Porter toteaa, että kaikkien toimialoja, niiden houkuttelevuutta ja niillä esiintyvää kilpailua 

määrittävät viisi kilpailuvoimaa; uusien tulokkaiden uhka, substituutiotuotteiden mahdollisuus, 

nykyisten kilpailijoiden uhka sekä asiakkaiden ja toimittajien neuvotteluvoimat. Edellä 

listattujen voimien yhteisvaikutus näkyy hinnoittelussa, kustannuksissa sekä vaadittavissa 

investoinneissa ja siten lopulta määrittää yritysten edellytykset tuottaa voittoa. (Porter, 1985, s. 

4-8) Kuva 6 havainnollistaa edellä mainitut voimat ja seuraavat tekstikappaleet esittelevät 

voimia ja niiden vaikutuksia yksitellen. 

 

Viiden voiman malli on saavuttanut valtavaa suosiota yritysten kilpailukyvyn mallintamisessa 

ja strategian suunnittelussa. Esimerkiksi vuosina 1986-1990 Porterin malliin viitattiin lähes 

puolessa kaikista Strategic Management Journalin julkaisuista. (Ormanidhi ja Stringa, 2008, s. 

62) Viiden voiman mallin eduiksi luetaan sen kyky selittää olemassa olevaa kilpailua neljän 

muun vaikuttavan voiman tuloksena. Työkalun katsotaan myös helpottavan pitkän aikavälin 

kannattavuussuunnittelua ja havainnollistavan erinomaisesti toimittajien ja asiakkaiden 

neuvotteluvoimien vaikutusta alalla toimiviin yrityksiin. Mallia on kuitenkin kritisoitu 

erityisesti sen tarjoaman käytännön ohjauksen puutteesta; jos yritys toimii markkinalla jossa 

sen mahdollisuudet vaikuttaa näihin viiteen voimaan ovat olemattomat, saadaanko työkalun 

avulla konkreettisia hyötyjä strategiseen suunnitteluun? (Grundy, 2006, s. 215) 

 

Porterin viiden voiman malli esitetään yleensä graafisesti kuvan 6 kuvaamalla tavalla, jossa 

neljä ulkopuolista voimaa kukin vaikuttavat osaltaan kuvan keskelle sijoitettuun viidenteen 

voimaan eli alan sisäiseen kilpailuun. 
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Kuva 6. Porterin viiden voiman malli 

 

 

Uudet tulokkaat tuovat markkinoille lisäkapasiteettia sekä -resursseja, ja pyrkivät valtaamaan 

markkinaosuutta vanhoilta toimijoilta. Uusien tulokkaiden saapuminen markkinoille saattaa 

näkyä esimerkiksi hintakilpailuna, joka edelleen laskee alalla toimineiden yritysten 

kannattavuutta. Uusien tulokkaiden uhkan vakavuus riippuu alalle tulon esteistä sekä vanhojen 

toimijoiden odotettavissa olevista reaktioista. Alalle tulon esteitä ovat muun muassa vanhojen 

toimijoiden vahvat brändit, suuri alkupääoman tarve, sekä esimerkiksi jyrkkä oppimiskäyrä tai 

alalla menestykseen vaadittava kokemus. (Porter, 1980, s. 7) 

 

Substituutit ovat vaihtoehtoisia tuotteita tai palveluita jotka täyttävät samankaltaisen tarpeen 

asiakkaiden näkökulmasta. Mikäli korvaavia tuotteita tai palveluita on löydettävissä helposti, 

vaikuttaa se suoraan toimialan tuotteiden hinnoitteluun ja sitä kautta edelleen saatavilla oleviin 

voittoihin ja kannattavuuteen. Substituuttien osalta voidaan katsoa että koko toimiala kilpailee 



25 

 

 

yhdessä vaihtoehtoista toimialaa vastaan, ja esimerkiksi alalla toimivien yritysten yhdistetyt 

markkinointiponnistelut toimivat suoraan koko toimialan eduksi. (Porter, 1980, s. 23) 

 

Asiakkaiden neuvotteluvoima tarkoittaa asiakkaiden pyrkimystä suosia halvempia ja/tai 

korkealaatuisempia tuotteita asettamalla alan yritykset kilpailuun keskenään. Asiakkaiden 

neuvotteluvoiman lopputuloksena toimialan kannattavuus laskee. Asiakasryhmän 

neuvotteluvoiman vaikutus on sitä suurempi, mitä suurempi osuus yrityksen tuotteista tai 

palveluista on suunnattu kyseiselle asiakasryhmälle, toisin sanoen mitä tärkeämpi asiakas on 

yritykselle. Tärkeä tekijä asiakkaan neuvotteluvoiman määrittämisessä on myös asiakkaan 

tietämys markkinoista. Jos asiakkaalla ei ole hyvää tuntemusta kysynnästä, todellisista 

markkinahinnoista tai toimittajan kustannuksista, on todennäköistä että yritys voi helpommin 

veloittaa tuotteistaan tai palveluistaan korkeampaa hintaa. (Porter, 1980, s. 24-26) 

 

Toimittajien neuvotteluvoima tarkoittaa toimittajien kykyä nostaa hintoja tai laskea tuotteiden 

laatua alalla toimivien yritysten kustannuksella. Toimittajien neuvotteluvoiman voidaan katsoa 

olevan käänteinen asiakkaiden neuvotteluvoimaan nähden ja se on sitä voimakkaampi mitä 

keskittyneempi toimittajien toimiala on suhteessa asiakkaisiinsa. Toinen toimittajien 

neuvotteluvoimaa kasvattava tekijä on toimittajan tuotteen tärkeys asiakkaan liiketoiminnan 

kannalta. Mikäli toimittajan tuotteille on olemassa substituutteja,  suuren ja vahvankin 

toimittajan neuvotteluvoima vähenee. (Porter, 1980, s. 27-28) 

 

Nykyisten kilpailijoiden mukanaan tuoma kilpailun intensiteetti riippuu osaltaan edellä 

esitetystä neljästä voimasta. Alan kilpailu tarkoittaa käytännössä asemointia ja toimenpiteitä, 

joilla yritys pyrkii saamaan etua muihin alan toimijoihin. Nämä toimenpiteet voivat näkyä 

esimerkiksi markkinoinnin, tuotekehityksen tai hintakilpailun muodossa. Toimenpiteitä 

suunnitellessa ja toteuttaessa on tärkeää huomata, että ensimmäinen toimenpide aiheuttaa 

kilpailijoissa usein vastatoimenpiteen, joka jälleen muokkaa koko markkinan tilannetta. Edellä 

kuvatun dynamiikan aiheuttama uusi tilanne on mahdollisesti ensimmäisen toimenpiteen 

suorittaneen yrityksen intressien vastainen ja lopputuloksena on tilanne jossa kaikki toimijat 

ovat lähtötilannetta huonommassa asemassa. Tämä pitää paikkansa erityisesti hintakilpailun 

osalta. Kilpailun intensiteettiä ja erityisesti kovan hintakilpailun riskiä lisäävät lukuisat 

keskenään samankaltaisessa asemassa olevat kilpailijat sekä tuotteet, jotka ovat keskenään 

samanlaisia ja joiden varastoitavuus on huono. (Porter, 1980, s. 17) 
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3 TAPAHTUMALIPPUJEN VÄLITYSMARKKINAT 

 

Tässä luvussa käydään läpi tapahtumalippumarkkinoiden historiaa ja kehitystä sekä tutustutaan 

tapahtuma- ja lipunmyyntiteollisuuden eri toimijoihin ja niiden keskinäisiin suhteisiin. Lopuksi 

käsitellään vielä tapahtumalipun erityispiirteitä välityksen kohteena olevana hyödykkeenä.  

 

 

3.1 Tapahtumalippujen ja välitysliiketoiminnan historia 

 

Jo tuhansia vuosia ihmiskunta eri puolella maailmaa on kokoontunut erilaisiin tapahtumiin ja 

tilaisuuksiin. Usein suuret kokoontumiset ovat liittyneet kiinteisti uskonnollisiin menoihin, 

joista esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi Zeus- jumalan kunniaksi järjestetyt antiikin 

olympialaiset vuonna 776 eaa. Urheiluun liittyviä tapahtumia on järjestetty jo huomattavasti 

aiemminkin; tutkijat ovat löytäneet dokumentaatiota tuhansia vuosia aiemmin järjestetyistä 

hevoskilpailuista Keski-Aasiassa sekä ensimmäiseksi joukkuelajiksi luonnehditusta 

pallopelistä muinaisen Mesopotamian alueella. (Reese ja Thomas, 2013, s. 1-3) 

 

Musiikin historia puolestaan ulottuu varsinaisia musiikkitapahtumia huomattavasti kauemmas, 

mutta ensimmäisiä varmoja musiikin ympärille keskittyviä tapahtumia voidaan katsoa 

järjestetyn helleenisen aikakauden Kreikassa, jossa musiikki tuli kiinteäksi osaksi suuremmille 

joukoille suunnatuissa julkisissa esiintymisissä. (Carr, Foss ja Thomas, 2011) Muinaiskreikan 

kulttuuriin kuuluivat myös näytelmät, joita järjestettiin tapahtumia varten rakennetuissa 

ulkoilmateattereissa. Sisäänpääsy näihin ulkoilmateattereihin ja -tapahtumiin oli tässä 

vaiheessa kuitenkin vielä ilmaista ja kuului kaikkien vapaiden miesten oikeuksiin. Tämä piti 

paikkansa ilmeisesti myös ensimmäisten antiikin olympialaisten osalta. (Reese ja Thomas, 

2013, s. 1-3) 

 

Varmaa tietoa ensimmäisen tapahtumalipun käytöstä ei ole, mutta on loogista olettaa että 

julkisten tapahtumien suosion kasvaessa areenoiden ja ulkoilmateattereiden rajoitettu 

paikkamäärä ei enää riittänyt kattamaan kysyntää ja tarvittiin järjestelmä rajoittamaan ja 

hallitsemaan osanottajien määrää. On myös esitetty teorioita että lipunmyynti syntyi osaltaan 

estämään sosioekonomisten luokkien sekoittumista tapahtumapaikan sisällä. Muinaiset 

roomalaiset ryhtyivätkin käyttämään merkittyjä keramiikkapaloja hallitakseen 
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osallistujamääriä ja ihmismassojen sijoittautumista tapahtumapaikalla. Esimerkiksi Rooman 

jopa 87 000 ihmistä paikoittaneen Colosseum areenan istuimet oli merkitty roomalaisin 

numeroin sijaintinsa perusteella. (Reese ja Thomas, 2013, s 1-3) 

 

Todennäköisesti hyvin nopeasti tapahtumalipun (tai keramiikanpalan) käyttöönoton jälkeen 

muinaiset kapitalistit ymmärsivät suosittujen tapahtumien mukanaan tuoman taloudellisen 

potentiaalin. Tarjontaa suuremman kysynnän vuoksi varsinaisen lipunmyynnin lisäksi voittoja 

oli tarjolla myös suosittujen tapahtumien lippuja jälleenmyymällä eli välittämällä. Suora 

viittaus tapahtumalippujen välitykseen ja välittäjiin löytyy runoilija Martialiksen tuotannosta, 

jossa gladiaattori Hermestä kuvataan termillä ”divitiae locariorum”, joka vapaasti käännettynä 

tarkoittaa rikkauden lähdettä istuintenvälittäjälle (locarius). (Matz, 2019, s. 190) Aikansa 

suosittu esiintyjä siis varmisti suosiollaan tapahtumapaikan täyttymisen ja sen, että 

innokkaimmat ja varakkaimmat esityksen ystävät olivat valmiita maksamaan alkuperäistä 

korkeampaa hintaa osallistumisestaan tapahtumaan tai laadukkaammasta paikasta areenalla. 

Tapahtumalippujen sekundäärimarkkina oli syntynyt. 

 

Modernimman voittoa tavoittelevan viihdeteollisuuden ja siihen liittyvän lipunvälityksen juuria 

voidaan etsiä William Shakespearen aikakaudelta 1500-luvun Englannista. Tuolloin pienet 

teatterit täytettiin keramiikanpalojen sijaan ennakkoon ostettavien pienten metallikiekkojen 

avulla, joiden tarkoitus oli määrittää istuma-alue, vähentää jonoja ja välttää tavaksi 

muodostunut ovimiesten lahjominen paremman istumapaikan toivossa. (Happel ja Jennings, 

2010, s. 116) Metallikiekoista siirryttiin edelleen paperille painettuihin pääsylippuihin ja 1800-

luvulle tultaessa  näiden lippujen edelleenvälitys oli jo laajalle levinnyttä ja organisoitua 

liiketoimintaa. Tuohon aikaan Yhdysvalloissa pääsylippujen hankkiminen suosittuihin 

tapahtumiin saattoi osoittautua hankalaksi ja usein lipun saikin ainoastaan tapahtumapaikan 

läheisyydessä päivystäviltä ammattimaisilta ”skalpeeraajilta”. (Devine, 2014, s. 1-2) 

 

Nämä ”skalpeeraajat” eli pääsylippuja välittävät henkilöt ja verkostot käyttivät suuria pääomia 

ostaakseen ennakkoon jopa suurimman osan suosituksi oletetun tapahtuman pääsylipuista 

välittääkseen ne edelleen asiakkailleen palkkiota vastaan. Joissain tapauksissa rajoitettu tarjonta 

ja valtava kysyntä mahdollistivat välityspalkkion kohoamisen jopa moninkertaiseksi verrattuna 

lipun alkuperäiseen hintaan. Eräässä esimerkissä kerrotaan Charles Dickensin toisen 
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Yhdysvaltain kiertueen lippujen hinnan nousseen jälkimarkkinalla jopa 50 dollariin, 

alkuperäisen lipun hinnan ollessa teatterin lipputiskillä vain viisi dollaria. (Devine, 2014, s. 2) 

 

Tuottava liiketoiminta alkoi kuitenkin kerätä samoihin aikoihin myös laajaa kritiikkiä, jonka 

aiheet ovat säilyneet samankaltaisina aina tähän päivään asti. Korkeiksi kohonneet 

jälkimarkkinoiden lippuhinnat ärsyttivät yleisöä sekä tapahtumien järjestäjiä ja hämäräksi 

luonnehdittu pääsylippujen välittäminen tapahtumapaikkojen läheisyydessä katsottiin yleiseksi 

häiriötekijäksi. Tapahtumajärjestäjät ja esiintyjät saivat myös oman osuutensa kritiikistä kun 

niiden katsottiin edesauttaneen jälkimarkkinoiden syntyä kanavoimalla lippujaan suoraan 

välittäjille suurempien voittojen toivossa. (Devine, 2014, s. 2-4) Lippujen välityksen 

puolustajiakin löytyi, sillä osa ihmisistä katsoi monen nykyajan taloustieteilijöiden tapaan 

välittäjien tarjonneen kokonaishyvinvointia lisäävää palvelua, joka mahdollisti markkinoiden 

luonnollisen toiminnan hyödyttäen lopulta välillisesti monia tai jopa kaikkia markkinan 

toimijoita. (Davis, 2014, s. 38) 

 

Kritiikki johti kuitenkin lopulta 1800- ja 1900- lukujen taitteessa Yhdysvalloissa paitsi 

tapahtumajärjestäjien itsenäisiin vastatoimiin lipunvälityksen kitkemiseksi, myös rajoituksiin 

ja lakimuutoksiin. Suurin osa ensimmäisistä virkavallan puuttumisista lipunvälittäjien 

toimintaan perustui kuitenkin lähinnä yleisen järjestyksen ja viihtyvyyden ylläpitoon julkisilla 

paikoilla. Lopulta kuitenkin lippujen jälleenmyynnille alettiin asettamaan esimerkiksi 

hintarajoituksia, jotka yleistyivätkin 1900-luvun edetessä pikku hiljaa ympäri maailmaa. 

(Devine, 2014, s. 3-5) Myös alueellisesti tai tapahtumakohtaisesti rajattuja täyskieltoja 

välitystoiminnalle asetettiin ja niitä on olemassa paikoitellen vielä nykyäänkin. 

 

Vuosituhannen loppupuoli toi nopeita ja merkittäviä muutoksia urheilu- ja viihdeteollisuuteen 

ja samalla lippumarkkinoihin. Voimakkaasti kasvavan teollisuudenalan tapahtumalippujen 

myynti siirtyi pikkuhiljaa fyysisiltä pisteiltä puhelinvälitykseen ja edelleen tietokonepohjaisille 

lipunmyyntijärjestelmille. Samalla voimakkaat toimijat kuten 1970-luvun lopulla 

Yhdysvalloissa perustettu Ticketmaster alkoivat muuttaa tapahtumalipputeollisuuden  

toimintatapoja sekä edesauttaa sen konsolidaatiota. Tekniset mullistukset jatkuivat internetin 

myötä ja tapahtumalippu muutti jälleen kerran muotoaan; perinteisen paperilipun rinnalle ja 

kasvavassa määrin korvaajaksi ilmaantui elektroninen lippu, joka vähensi logistisia työvaiheita 

ja kustannuksia sekä alkuperäisen myyjän että lipunvälittäjän osalta. Tapahtumapaikkojen 
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lähistöillä ja jonoissa päivystävät välittäjät pystyivät nyt hankkimaan ja myymään tuotteensa 

internetin välityksellä ja samalla kauppa muuttui nopeasti paikallisesta toiminnasta 

maanlaajuiseksi tai jopa kansainväliseksi. (Gibbs, 2000, s. 472-474) Lippujen välityksestä ja 

kuluttajan kannalta sekundäärimarkkoilta ostamisesta tuli nopeasti aiempaa turvallisempaa 

sekä helpompaa. Osansa halusivat edelleen myös urheiluseurat ja konserttipromoottorit, jotka 

nykyään yhä lisääntyvässä määrin osallistuvat paitsi lippujen myyntiin primäärimarkkinoilla, 

myös lippujen välittämiseen sekundäärimarkkinoilla. (Halberg, 2010, s. 177-178) 

 

Internetin mukanaan tuoma lippujen välityksen helpottuminen ja turvallisuuden lisääntyminen 

ei kuitenkaan lopettanut toiminnan ympärillä esiintyvää kritiikkiä. Suuren yleisön käsitykset 

lippujen välittämisestä ovat edelleen hyvin negatiivisia ja usein toimintaa luonnehditaan 

epäeettiseksi tai se käsitetään lähtökohtaisesti rikollisena. (Davis, 2014, s. 39) Lainsäädäntö 

ympäri maailmaa toki rajoittaa jossain määrin lippujen välitykseen liittyvää liiketoimintaa, 

mutta rajoituksia on ryhdytty lisäämisen sijasta purkamaan esimerkiksi Yhdysvalloissa. 

Osasyynä sääntelyn vapauttamiseen lienevät alan suurten toimijoiden lobbausponnistelut, joita 

erityisesti sekundäärimarkkinan suuren taloudellisen potentiaalin huomannut, 

primäärimarkkinoita hallitseva ja aiemmin välittäjien liiketoimintaa voimakkaasti kritisoinut 

Ticketmaster harjoittaa. (Kirkman, 2009, s. 757-759) 

 

Nykyään lähteestä riippuen arvoltaan 10-20 miljardin dollarin kokoinen ja edelleen kasvava 

tapahtumalippujen jälleenmyyntimarkkina (Karp, 2019; Fuller, 2020) ei huonosta 

julkisuuskuvastaan huolimatta näytä hiipumisen merkkejä. 2000- luku on muuttanut toimialaa 

kokonaisuudessaan voimakkaasti ja uusimpana mullistuksena voidaan nähdä alustatalouden 

mukanaan tuomat sekundäärimarkkinoilla toimivat välitysalustat kuten Viagogo ja Stubhub. 

Tapahtumalippumarkkinan muutokset jatkuvat todennäköisesti tulevaisuudessakin nopeina ja 

aika näyttää mihin yksittäinen itsenäinen lipunvälittäjä, locarius, tuossa tulevaisuudessa 

sijoittuu.  

 

 

3.2 Tapahtumalipputeollisuuden ekosysteemi ja keskinäiset suhteet 

 

Tässä kappaleessa kuvataan tapahtumalippumarkkinoiden primääri- ja 

sekundäärimarkkinoiden toimijoita, esitellään niiden rooleja, keskinäisiä suhteita sekä 
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markkinan toimintaa. Aluksi pyritään tuottamaan yleiskuva tapahtumateollisuuden ja 

lippumarkkinan perinteisestä toiminnasta ja rooleista, minkä jälkeen esitellään lyhyesti 

markkinakentän tärkeimmät toimijat ja niiden taustat. Osiossa käsitellään myös rahavirtojen 

kulkua ja jakautumista eri toimijoiden kesken ja lopuksi syvennytään toimijoiden keskinäisiin 

suhteisiin sekä näytetään kuinka primääri- ja sekundäärimarkkinoiden raja on muuttunut 

häilyvämmäksi toimijoiden tavoitellessa yhä suurempia voittoja. Kappaleessa lippumarkkinoita 

on käsitelty pääasiassa musiikki- ja konserttitapahtumien kautta, mutta esimerkiksi 

urheilutapahtumat noudattavat samoja periaatteita riittävällä tarkkuudella välitystoiminnan 

sekä tämän osion tarkoituksen kannalta. 

 

3.2.1 Perinteiset roolit ja markkinan rakenne 

 

Promoottori - Konsertti- ja tapahtumatuotannon alkusysäyksen voidaan katsoa lähtevän artistin 

ja promoottorin välisestä sopimuksesta paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen tapahtuman 

tai kiertueen järjestämiseksi. Artisti ja promoottori neuvottelevat keskinäisistä palkkioista, 

voitonjaosta ja muista tuotantoon liittyvistä yksityiskohdista. Promoottorin työnkuvaan kuuluu 

tapahtuman tai tapahtumien suunnittelu ja kustantaminen ennakkoon esimerkiksi 

tapahtumapaikkojen, logistiikan, henkilöstön ja hallinnon osalta. (Fuller, 2020) Promoottori 

kantaa siis tapahtumaan liittyvän taloudellisen riskin ja vastaa käytännön järjestelyistä 

tavoitteenaan saada tapahtuma järjestetettyä siten, että kaikkien osapuolten palkkiot ja muut 

kustannukset sekä promoottorin oma kate saadaan täytettyä lippu- ja oheistuottojen avulla. 

Perinteisesti artisti taustajoukkoineen on neuvotellut kiertueen sopimukset erikseen usean 

paikallisen promoottorin kanssa, mutta promoottorikentän konsolidaation myötä korkean 

profiilin tapahtumien promoottoriksi valikoituu nykyään yhä useammin alan kansainvälisesti 

suurin toimija Live Nation tai sen huomattavasti pienempi kilpailija AEG.  

 

Tapahtumapaikka - Yksi promoottorin keskeisistä tehtävistä on tapahtumapaikan valinta. 

Perinteisesti areenat, stadionit ja teatterit ovat myyneet tapahtumalippuja oman 

lipputoimistonsa kautta, mutta alan kehitys on johtanut tilanteeseen jossa suurin osa 

tapahtumapaikoista on ulkoistanut lipunmyyntinsä siihen erikoistuneille toimijoille, joita tässä 

työssä kutsutaan primäärilipunmyyjiksi. Joissakin tapauksissa osa tapahtumien lipuista 

myydään edelleen tapahtumapaikan oman lipputoimiston kautta. Tyypillisesti tapahtumapaikat 

solmivat pitkäaikaisia sopimuksia primäärilipunmyyjien kanssa ja saattavat sopimuksesta 
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riippuen saada pienen osan tapahtumien tuotoista. Useimmiten tapahtumapaikkojen tulot 

muodostuvat kuitenkin kiinteästä tapahtumapaikan vuokrasta sekä pienemmistä tulonlähteistä 

kuten pysäköintimaksuista tai oheistuotteiden myyntiin tarkoitettujen tilojen vuokrista. 

(Bennett, Seamans ja Zhu, 2015, s. 1603) 

 

Primäärilipunmyyjät - Primäärilipunmyyjät ovat lippujen myymiseen erikoistuneita yrityksiä, 

joiden tehokkaampi infrastruktuuri ja paremmat resurssit markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä 

myynnin järjestämisen alueilla antavat niiden toiminnalle merkittäviä etuja verrattuna 

yksittäisten tapahtumapaikkojen lipputoimistojen kautta suoritettavaan myyntiin. Perinteisesti 

toiminnan tuotot muodostuvat hinnanlisistä ja palvelumaksuista, jotka primäärilipunmyyjä 

lisää tapahtumapaikan ja promoottorin sopimiin lippujen lähtöhintoihin. Erona seuraavassa 

kappaleessa esiteltäviin välittäjiin, primäärilipunmyyjä on promoottorin ja tapahtumapaikan 

kanssa tehtyjen sopimusten kautta virallinen asema tapahtuman lipunmyynnissä, jolloin 

esimerkiksi lippujen jälleenmyyntiä koskevat lait ja muut rajoitukset eivät yleensä rajoita näitä 

toimijoita. (Gibbs, 2000, s. 477) Kansainvälisesti merkittävin primäärilipunmyyjä on vuonna 

1978 Yhdysvalloissa perustettu Ticketmaster Group, joka oli vuoteen 2013 mennessä 

aggressiivisen laajentumisensa seurauksena saavuttanut jopa 80% markkinaosuuden 

pääsylippujen primäärimarkkinoilla Yhdysvalloissa. (Roberts, 2013) Ticketmaster hallitsee 

primäärimarkkinoita myös muualla maailmassa, mutta merkittävistä kilpailijoista voidaan 

mainita Saksassa perustettu CTS Eventim AG sekä esimerkiksi Australiassa merkittävä 

Ticketek.  

 

Välittäjät – Välittäjät toimivat itsenäisesti ja irrallaan aiemmin kuvatuista primäärimarkkinan 

toimijoista, pyrkien hankkimaan suosituiksi arvioimiaan lippuja  pääosin samoja kanavia pitkin 

kuin tavalliset asiakkaat. Mikäli välittäjä on onnistunut solmimaan suhteita artistin, 

promoottorin tai muiden primäärimarkkinan toimijoiden kanssa, on mahdollista että välittäjällä 

on pääsy lippuihin epävirallisia reittejä pitkin, kuten katkoviiva kuvassa 7 osoittaa. (Courty, 

2003, s. 87) Välittäjien liiketoiminta perustuu tässä työssä myöhemmin selitettävään ilmiöön, 

jonka vuoksi primäärimarkkinoiden pääsyliput ovat kysyntään nähden usein alihinnoiteltuja. 

Välittäjät pyrkivät strategiastaan riippuen hankkimaan ennakkoon suuren määrän lippuja, jotka 

myydään välityspalkkion kera asiakkaille myöhemmissä vaiheissa ennen tapahtumaa. 

Tyypillisesti välittäjät ovat pieniä yrityksiä, jotka pyrkivät harjoittamaan liiketoimintaansa 

keräämättä kuitenkaan suurta huomiota itseensä välitystoiminnan huonon maineen ja alan 
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muiden toimijoiden harjoittamien vastatoimien vuoksi. Välittäjän liiketoimintaa ja prosesseja 

käsitellään tarkemmin tämän työn muissa osioissa. 

 

Kuva 7 esittelee lippujen ja rahavirtojen liikkeen edellä kuvattujen toimijoiden välillä. On 

huomionarvoista, että kuvassa primäärimarkkina ja sekundäärimarkkina ovat eroteltuina 

traditionaalisessa mielessä, ja toimijat on asetettu jakolinjan eri puolille mukaillen perinteistä 

tapaa, jolla lippujen myyntiä ja jälleenmyyntiä on toteutettu aina 2000-luvulle asti. Kuten 

seuraavat kappaleet tulevat osoittamaan, vuosituhannen vaihteen jälkeen nämä perinteiset 

asetelmat ovat kuitenkin muuttuneet. 

 

 

 

Kuva 7. Lippumarkkinoiden toimijat primääri- ja sekundäärimarkkinoilla 

 

 

3.2.2 Välitysalustojen synty 

 

Vuosituhannen vaihteessa internetin pirstaloituneille myyntipalstoille ja kokonaan internetin 

ulkopuolelle jakautuneet sekundäärimarkkinoiden liput herättivät kahden Stanfordin yliopiston 

opiskelijan, Jeff Fluhrin ja Eric Bakerin, mielenkiinnon. Parivaljakko kehitti idean tehokkaasta, 

keskitetystä lippujen jälleenmyyntiin erikoistuneesta alustasta, joka toisi samalla uskottavuutta 
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ja luottamusta huonosta maineesta kärsiville sekundäärimarkkinoille. Idean tuloksena syntyi 

Yhdysvaltojen välitysmarkkinaa hallitseva ja erityisesti urheilutapahtumien lippujen välitystä 

fasilitoiva Stubhub. (Devine, 2014, s. 7-8) Muutamaa vuotta myöhemmin Eric Baker riitaantui 

kumppaninsa kanssa ja lähti yrityksestä perustaakseen Stubhubin suurimman kilpailijan, 

Viagogon, Eurooppaan. Bakerin lähdön jälkeen Stubhub myytiin vuonna 2009 eBay:lle 310 

miljoonalla dollarilla. Alkuvuodesta 2020 ympyrä on sulkeutumassa kun Bakerin johtama 

Viagogo pyrkii ostamaan suurimman kilpailijansa Stubhubin 4 miljardin dollarin 

kauppahintaan. Kilpailuviranomaisten hyväksyessä kaupan lopputuloksena olisi 

kansainvälisesti ylivoimaisesti suurin tapahtumalippujen välitysalusta. (Fuller, 2020) 

 

Välitysalustat – Aiemmin esiteltyjen lippumarkkinoiden toimijoiden rinnalle vuosituhannen 

vaihteessa ilmaantuneet välitysalustat ovat internetissä toimivia sivustoja, joiden tarkoitus on 

fasilitoida lippujen jälleenmyyntiä sekä tavallisten kuluttajien että ammattimaisten välittäjien 

ja kuluttajien välillä. Alustojen liiketoiminta perustuu sekä ostajalta että myyjältä perittäviin 

prosenttiosuuksiin välitetyn lipun hinnasta, esimerkiksi Stubhub veloittaa ostajalta 10% ja 

myyjältä 15% lipun hinnasta. (Highfield, 2010, s. 709) Kuvassa 7 alustat voitaisiin sijoittaa 

asiakkaiden ja välittäjien väliin, jossa niiden rooli on toimia keskitettyinä jakelukanavina 

tarjoten asiakkaille lisäturvaa ja välittäjille keskitetyn markkinapaikan lisäksi myös 

huomattavaa näkyvyyttä myytäville lipuille hakukoneoptimoinnin ja maksettujen mainosten 

muodossa. Johtuen muun muassa edellä mainituista ominaisuuksistaan, välitysalustat ovat 

välittäjien näkökulmasta usein paras keino asiakkaiden tavoittamiseen, huolimatta alustojen 

veloittamista huomattavista palkkioista. Välitysalustat toimivat nimensä mukaisesti 

pääsääntöisesti fasilitaattoreina eivätkä itse hanki lippuja myytäväkseen. 
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Kuva 8. Eri toimijoiden katteiden muodostuminen ja asiakkaan vaihtoehdot 

 

 

 

Kuva 8 esittää lipun kulkeutumisen asiakkaalle joko primääri- tai sekundäärimarkkinoiden 

kautta, havainnollistaen samalla eri toimijoiden veloittamia palkkioita. Esimerkkitapauksessa 

promoottori hinnoittelee pääsylipun 100€ arvoiseksi ja antaa vastuun sen myymisestä 

primäärilipunmyyjälle, joka lisää lipun myyntihintaan 10€ palvelumaksun. Välittäjä hankkii 

lipun primäärilipunmyyjältä palvelumaksuineen (110€) ja listaa lipun valitsemilleen 

välitysalustoille 160€ hintaan, jolloin  välittäjän palkkioksi kaupan syntyessä jäisi 50€. 

Välitysalusta lisää välittäjän pyytämään hintaan omat palkkionsa (+40€), jolloin asiakkaan 

näkemäksi lopulliseksi lipun hinnaksi sekundäärimarkkinoilla muodostuu 200€. Riippuen 

ostoaikeiden ajoituksesta ja lippujen saatavuudesta, asiakkaalle jää seuraavat 5 vaihtoehtoa; 

 

1. Mikäli saatavilla, hankkia lippu primäärimarkkinoilta 110€ hintaan 

2. Mikäli saatavilla, hankkia lippu sekundäärimarkkinoilta 200€ hintaan 

3. Odottaa mahdollista lisälippujen vapautumista primäärimarkkinoille 110€ hintaan 

4. Odottaa mahdollista hinnanmuutosta sekundäärimarkkinoilla 

5. Jättää lippu ostamatta 
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3.2.3 Toimialan perinteisten roolien hämärtyminen 

 

Välitysalustojen ilmaantuminen ei kuitenkaan ollut ainoa alaa mullistava kehityskulku 

vuosituhannen vaihteen jälkeen; vuonna 2009 promoottorikentän suurin toimija Live Nation ja 

lipunmyyntiä primäärimarkkinoilla hallitseva Ticketmaster ilmoittivat fuusioaikeistaan. 

Suunnitelma keräsi laajaa kritiikkiä paitsi lippu- ja promootioliiketoiminnan muilta toimijoilta, 

myös artisteilta ja kilpailuviranomaisilta. Ticketmaster oli jo aiemmin ollut Yhdysvaltain 

viranomaisten tutkinnan kohteena monopolistisen asemansa vuoksi ja yhdistyminen 

promoottorikentän vahvimman toimijan kanssa tulisi vertikaalisen integraation kautta luomaan 

markkinoille entistäkin epätasaisemman kilpailutilanteen. Kilpailuviranomaiset asettivat 

fuusiolle tiettyjä ehtoja peläten yhdistymisen ”johtavan korkeampiin hintoihin, huonompaan 

palvelun laatuun sekä innovaation häviämiseen”, mutta hyväksyivät yhdistymisen 

alkuvuodesta 2010. (Lin, 2014, s. 8-13) 

 

Samoihin aikoihin perinteisesti sekundäärimarkkinoita äänekkäästi vastustaneet 

primäärilipunmyyjät ymmärsivät lippujen välitykseen liittyvän potentiaalin ja muuttivat 

lähestymistapaansa. Vuonna 2007 Ticketmaster lanseerasi oman välitysalustansa 

TicketExchangen ja vuosi tämän jälkeen hankki yrityskaupan kautta haltuunsa TicketsNow 

nimisen välitysalustan. (Kirkman, 2009, s. 758-759) Edellisessä kappaleessa esitetty Live 

Nationin ja Ticketmasterin fuusio yhdistettynä sekundäärimarkkinoille levittäytymiseen 

tarkoitti kolme markkinatasoa lävistävää vertikaalista integraatiota, jonka tuloksena 

kilpailutilanne yksipuolistui ja kuluttajien kohtaamat hinnat kasvoivat. (Happel ja Jennings, 

2010, s. 162-174) 

 

Pian sekundäärimarkkinoille levittäytymisensä jälkeen Ticketmaster oli tutkinnan kohteena 

liittyen vuoden 2009 Bruce Springsteenin kiertueen lipunmyyntiin Yhdysvalloissa, jolloin 

tuhansia kiertueen pääsylippuja ilmaantui Ticketmasterin hallinnoimille 

sekundäärimarkkinasivustoille jo ennen kuin ensimmäistäkään lippua oli vapautettu 

primäärimarkkinoille. Kyseessä oli odotettavissa oleva seuraus yhtiön kolme markkinatasoa 

lävistävästä asemasta, jossa maksimaalinen voitto suurta yleisöä suututtamatta oli 

saavutettavissa pitämällä  primäärimarkkinoiden hinnat matalina, samalla kuitenkin vapauttaen 

merkittävä osa lipuista suoraan tuottavammille sekundäärimarkkinoille. Ticketmaster sovitteli 

tapauksen maksamalla tutkintakulut ja vakuuttamalla tarkastavansa toimintatapansa. (Happel 
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ja Jennings, 2010, s. 161)  Kuluttajat toivat myös esille, että yrittäessään ostaa Springsteenin 

lippuja Ticketmasterin kautta heidät oli uudelleenohjattu automaattisesti TicketsNow 

välitysalustalle, jossa vielä primäärimarkkinoilta löytyviä pääsylippuja oli yritetty kaupata 

alkuperäistä korkeammilla hinnoilla. (Lin, 2014, s. 4-5) Sittemmin yhtiö on tuonut 

jälleenmyyntimahdollisuuden suoraan samalle sivustolle, jossa ensisijainen lipunmyynti 

tapahtuu. 

 

Myös pääsylippujaan myyvät urheiluseurat ja -sarjat halusivat lisätuloja ja osansa 

välitystoiminnan tuotoista ryhtyen solmimaan yhteistyösopimuksia välitysalustoja 

hallinnoivien yritysten kanssa; esimerkkeinä mainittakoon Ticketmasterin merkittävät 

välityssopimukset Yhdysvaltojen ammattilaissarjojen NFL:n, NBA:n sekä NHL:n kanssa. 

(Highfield, 2010, s. 709) Yhdysvaltain ammattilaisbaseball-liiga MLB puolestaan sopi 

yhteistyösopimuksen lippujen jälleenmyynnistä välitysalusta Stubhubin kanssa. (Moore, 2010, 

s. 300) Sopimusten tarkoitus oli virallisen yhteistyöaseman kautta sitoa välittäjien ja fanien 

välinen kaupankäynti yhdelle välitysalustalle, jolloin kyseinen välitysalusta saisi merkittävän 

lisäyksen liikevaihtoonsa jakaen samalla osan voitoistaan sopimusosapuolena olevan seuran 

kanssa.  

 

Kuten jo aiemmin lipunvälityksen historiaa kertaavassa osiossa todettiin, alan kaikilla 

toimijoilla on jo pitkään ollut intressejä vaikuttaa lippujen välitystoimintaan joko sitä 

rajoittamalla tai siihen osallistumalla. 2000-luvulla tapahtuneet markkinakentän muutokset ovat 

kuitenkin sekoittaneet toimijoiden rooleja ja hämärtäneet primääri- ja sekundäärimarkkinan 

rajaa merkittävästi. Rajojen hämärtyessä myös perinteiset asenteet ja suhtautuminen muihin 

toimijoihin ovat muuttuneet, ainakin silloin kun julkisuuden valokeila on suuntautunut muualle.  

 

Perinteisesti promoottorit ja primäärilipunmyyjät ovat pyrkineet estämään välittäjien toiminnan 

joko itsenäisillä toimilla tai pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja julkiseen 

mielipiteeseen. Lainsäädäntöön ja julkiseen mielipiteeseen vaikuttaminen toteutetaan usein 

lobbaamalla ja panostamalla mediasuhteisiin. (Courty, 2003, s. 89-92) Viime vuosina 

vastapainona primäärilipunmyyjien lobbausyrityksille ovat olleet vastaavaa toimintaa 

harjoittavat suuret välitysalustat. Esimerkkinä näiden merkittävien pelureiden ponnisteluista 

lainsäädäntöön vaikuttamiseksi voidaan nähdä vuoden 2013 tapaus Yhdysvalloista, jossa 

Ticketmasterin tukema ja Stubhubin vastustama epäonnistunut lakialoite olisi onnistuessaan 
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vaikeuttanut riippumatonta välitystoimintaa, estämättä kuitenkaan primäärilipunmyyjien 

harjoittamaa toimintaa sekundäärimarkkinoilla. Samaan aikaan epäonnistunut Stubhubin ajama 

lakialoite puolestaan olisi muuttanut primäärilipunmyyjien harjoittamat jälleenmyyntiä 

rajoittavat käyttöehdot laittomiksi, parantaen välittäjien ja välitysalustojen liiketoiminnan 

edellytyksiä. (Stein, 2014, s. 42-45) Nämä aggressiivisesti sekundäärimarkkinan hallinnasta 

kilpailevat osapuolet ovat nostaneet toisiaan vastaan myös lukuisia oikeusjuttuja syyttäen 

toisiaan epärehellisistä tai asiakasta harhaanjohtavista tavoista harjoittaa liiketoimintaansa. 

(Bukstein ja Harrison, 2017, s. 38-41) 

 

Levittäessään liiketoimintaansa sekundäärimarkkinoiden ja välitystoiminnan fasilitoinnin 

suuntaan, perinteisesti primäärimarkkinoilla toimineet lipunmyyjät sekä urheiluseurat ovat 

löytäneet itsensä uudesta tilanteesta; itsenäiset välittäjät ovat yhtäkkiä muuttuneet 

ulkopuolisista markkinahäiriköistä arvokkaiksi, useita etuja tuottaviksi, liiketoimintaa 

tukeviksi yhteistyökumppaneiksi. Välittäjät mahdollistavat kokonaan uusien tulovirtojen 

muodostumisen, kun lipun alkuperäinen myyjä voi veloittaa samasta lipusta palkkioita useaan 

kertaan mikäli lippu välitetään edelleen sen hallinoimalla alustalla. Välittäjät myös auttavat 

osaltaan kantamaan kaupallista riskiä tapahtuman mahdollisesta heikosta suosiosta ostaessaan 

suuria määriä lippuja ennakkoon ja myyden niitä tappiolla tapahtuman todellisen suosion 

paljastuessa. Lisäksi vakiintunut välitystoiminta auttaa tapahtumajärjestäjiä myymään 

suuremman osan lipuista heti alkuvaiheessa, jolloin kerättyä rahaa voidaan vielä käyttää itse 

järjestettävän tapahtuman rahoittamiseen.  

 

Esimerkki primäärilipunmyyjien suhtautumisen muutoksesta välittäjiä kohtaan voidaan löytää 

vuonna 2018 julkaistusta CBC Newsin tutkivasta artikkelista, jossa toimittaja soluttautui 

peiteroolin turvin Las Vegasissa järjestettävään lippujen välittäjille suunnattuun konferenssiin. 

Tapahtumaan osallistunut, Ticketmasterin jälleenmyynnistä vastaava johtaja, Casey Klein 

totesi medialta suljetussa tilaisuudessa yhtiönsä kehittäneen TradeDesk -nimisen 

inventaarionhallintatyökalun välittäjille, jonka tarkoituksena on helpottaa välittäjien toimintaa 

suurten lippumäärien ostamisen ja jälleenmyynnin osalta suoraan Ticketmasterin oman 

sivuston kautta. Kysyttäessä Ticketmasterin käyttöehdoissa mainituista lippujen määrällisistä 

ostorajoituksista ja niiden valvonnasta, Klein totesi Ticketmasterin ”käyttäneen miljoonia 

dollareita järjestelmän kehittämiseen ja toivovan kaikkein vähiten sitä, että välittäjien toiminta 

Ticketmasterin alustalla vaikeutuisi”. Julkisesti Ticketmaster kuitenkin tuomitsee kategorisesti 
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ammattimaisen välitystoiminnan ja vaatii kaikkien käyttöehtojensa kunnioittamista. 

(Clementson, Houlihan ja Seglins, 2018) 

 

Edellisissä kappaleissa esitetyt suurten alan toimijoiden roolien muutokset sekä julkisuuteen 

tulleet epäjohdonmukaiset lausunnot asettavat yksittäisen välittäjän hankalaan asemaan; 

toisaalta välittäjää rohkaistaan esimerkiksi käyttämään tiettyjä välitysalustoja ja toimintaa 

määrätietoisesti helpotetaan integroimalla mahdollisuus jälleenmyyntiin sekä 

inventaarionhallintaan suoraan primäärimyyjän sivustolla, toisaalta saman primäärimyyjän 

käyttöehdot ja julkiset lausunnot saattavat yksiselitteisesti kieltää ammattimaisen 

jälleenmyynnin ja välityksen lipun mitätöimisen uhalla. Tapahtumalippumarkkinoiden 

ekosysteemin, alan muiden toimijoiden, niiden välisten suhteiden sekä todellisten motiivien 

ymmärtäminen on siis ensiarvoisen tärkeää yksittäisen välittäjän riskienhallinnan ja koko 

liiketoiminnan onnistumisen kannalta.  

 

 

3.3 Tapahtumalipun erityispiirteet 

 

Edellisissä kappaleissa on luotu pohjaa välittäjän toiminnan analyysia varten tutustumalla 

tapahtumalippukentän historiaan, nykytilaan sekä toimijoihin ja näiden välisiin suhteisiin. Kun 

tavoitteena on analysoida lippujen välittäjän liiketoimintaa, on syytä syventyä tarkemmin vielä 

itse tapahtumalippuun vaihdannan kohteena sekä sen lainmukaiseen asemaan ja muihin 

erityispiirteisiin. Tämän kappaleen tavoitteena on tuoda esille mikä tapahtumalipun 

pohjimmainen luonne  hyödykkeenä on, miksi sen välitysmarkkinat poikkeavat täysin muiden 

tuotteiden jälleenmyyntimarkkinoista ja mikä ylipäätään synnyttää tapahtumalippujen 

sekundäärimarkkinan. Tästä kokoelmasta näennäisen yksinkertaisia asioita muodostuu 

kokonaisuus, jonka hahmottaminen on peruslähtökohta välittäjän liiketoimintaprosessin 

ymmärtämisen ja analyysin kannalta. 

 

3.3.1 Tapahtumalipun alihinnoittelu – sekundäärimarkkinan perusta 

 

Pääsylippu on väline, joka antaa haltijalleen oikeuden osallistua konserttiin, 

urheilutapahtumaan tai vaikkapa kaupallisen lentoyhtiön operoimalle lennolle paikasta A 

paikkaan B. Lentolipun tapauksessa lähestulkoon sama lopputulos on usein saavutettavissa 
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vastaavanlaisella lipulla, joka antaa oikeuden matkustaa samojen pisteiden välillä eri 

lentoyhtiön operoimana tai eri aikaan lähtevällä koneella, mutta tapahtumalippujen osalta 

saman tarpeen täyttävät vaihtoehtoiset tuotteet ovat harvinaisempia. Paikallisen urheiluseuran 

selvittäessä tiensä loppuotteluun tai maailmankuulun artistin kiertueen osuessa kaupunkiin, 

kuluttajan täytyy hankkia käsiinsä juuri tuon kyseisen tapahtuman pääsylippu ja saapua ennalta 

määrättyyn paikkaan ennalta määrättynä aikana saadakseen osansa kokemuksesta. Tämä 

erityispiirre antaa tapahtumalipulle kaksi merkittävää ominaisuutta; ensinnäkin tapahtumalippu 

on lähes mahdoton korvata vaihtoehtoisilla tuotteilla ja toisekseen se voidaan lukea 

äärimmäisen pilaantuvaksi tuotteeksi – kun tapahtuma alkaa, lipun kaupallinen arvo nollautuu 

pysyvästi. (Stein, 2014, s. 5) 

 

Tapahtumalippuja myydään stadioneille, areenoille, teattereihin ja puistoihin, joissa tilankäytön 

realiteetit johtavat rajalliseen paikkamäärään. Rajoitettu paikkamäärä tarkoittaa rajallista 

määrää myyntiin tulevia lippuja, jolloin tapahtumalippujen erityispiirteisiin voidaan vielä lisätä 

niiden olevan niukkuustuotteita, joiden ”valmistusta” hallitsevat kunkin tapahtuman 

tuottamiseen osallistuneet primäärilippumarkkinoiden toimijat. Yleiseen myyntiin 

vapautettavien lippujen määrää rajoittaa lisäksi toimintatapa, jossa promoottorit, 

primäärilipunmyyjät, artistit faniklubeineen ja jopa luottokorttiyhtiöt pidättävät 

ennaltamäärätyn osuuden tapahtuman lipuista edustustarkoituksiin tai hyödyttääkseen omaa 

jäsenistöään. (Devine, 2014, s. 9-10) Tapahtumalippujen pidättämisen laajuudesta kertoo New 

Yorkin viranomaisten tuottama vuosia 2012-2015 tarkasteleva selvitys, jossa todettiin 

keskimäärin vain 46% osuuden suosittujen musiikkitapahtumien lipuista päätyvän yleiseen 

kuluttajamyyntiin. (Elefant, 2018, s. 16-17) 

 

Taloustieteen perusteorioiden mukaan tarjontaa suuremman kysynnän ja korvaavien tuotteiden 

puuttumisen yhdistelmä antaa tuottajille monopoliaseman, jossa paineita hinnanalennuksiin ei 

ole. Teoreettisesti voittoa maksimoivan tuottajan tulisi siis hinnoitella lippunsa niin kalliiksi, 

että hinnannousun myötä laskeva kysyntä kohtaisi tarjontakäyrän, jolloin tapahtumapaikka 

täyttyisi lipustaan maksimihinnan maksaneista asiakkaista. Todellisuudessa tapahtumaliput 

ovat kuitenkin usein merkittävästi alihinnoiteltuja, mikä edelleen luo edellytykset 

sekundäärimarkkinan olemassaololle. (Halberg, 2010, s. 175-176) 
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Kuva 9. Alihinnoittelun vaikutus kysyntään (Atkinson, 2004) 

 

 

Jimmy Atkinson havainnollistaa sekundäärimarkkinoiden synnyn aiheuttavaa alihinnoittelua 

graafisesti kuvassa 1 esitetyllä tavalla. Kuvassa esitetään tapahtumapaikan kapasiteetista 

riippuva muuttumaton tarjontakäyrä, sekä hinnan noustessa pienenevä kysyntäkäyrä. 

Teoreettinen maksimihinta P* on piste, jossa tapahtumajärjestäjä veloittaisi asiakkailta 

suurimman mahdollisen hinnan, jolla kaikki tapahtuman liput saataisiin kuitenkin vielä myytyä. 

P1 edustaa P*:tä alhaisempaa todellista veloitettua hintaa, joka edelleen aiheuttaa tarjonnan 

ylittävän lisäkysynnän QD – QS. Tapahtumalippujen välitysmarkkina syntyy tämän 

alihinnoittelun tuottaman lisäkysynnän seurauksena. (Atkinson, 2004) 

 

Syitä ilmiöön, jossa tapahtumajärjestäjät alihinnoittelevat pääsylippunsa voidaan arvioida 

olevan useita. Yksinkertaisesti kyse voi olla järjestäjien puutteellinen kyky arvioida kysyntää 

ja asiakkaiden maksuvalmiutta, mutta todennäköisemmin syy on halussa varmistaa 

tapahtumien nopea ensi vaiheen myynti ja siitä seuraavat kerrannaisvaikutukset. Näihin 

kerrannaisvaikutuksiin voidaan lukea ilmiö, jossa alihinnoittelun avustama kasvanut kysyntä 

kohottaa tapahtuman imagoa ja vahvistaa psykologista ilmiötä jossa viimeiset epäröivätkin 

asiakkaat taipuvat havaitun massan mukana ostopäätökseen. Suoria taloudellisia etuja lippujen 

loppuunmyynnistä ovat esimerkiksi tapahtumapaikalla myytävien hyödykkeiden kuten 



41 

 

 

fanituotteiden tai virvokkeiden kasvanut kysyntä. Nopea loppuunmyynti kuukausia ennen 

tapahtumaa puolestaan auttaa tapahtumatuottajia rahoittamiseen ja kustannuksiin liittyvissä 

kysymyksissä, pienentäen tapahtumaan liittyvää kaupallista epävarmuutta. Viimeinen tärkeä 

syy alihinnoitteluun on reiluuden ja hyväntahtoisuuden nimissä tehty strateginen 

asiakastyytyväisyyteen liittyvä valinta, jolla pyritään pitämään asiakaskunta tyytyväisenä ja 

välttämään monopolistisen maksimihinnoittelun mukanaan tuomaa imagohaittaa ja yleistä 

tyytymättömyyttä, mikä pitkällä aikavälillä voisi olla liiketoiminnalle vahingollista. (Happel ja 

Jennings, 2010, s. 119-131) 

 

Edellä mainituista syistä johtuva tapahtumalippujen alihinnoittelu aiheuttaa siis tilanteen jossa 

halukkaita ostajia on usein enemmän kuin tapahtumapaikan kapasiteetti antaa myöden. 

Tilannetta kärjistää entisestään aiemmin mainittu lippujen pidättämisen vakiintunut 

toimintatapa, jossa jopa yli puolet tapahtumapaikan kapasiteetista päätyy jollain tavalla rajatun 

asiakasryhmän, kuten artistin faniklubin tai promoottorin yhteistyökumppaneiden haltuun. 

Nämä perusrakenteet luovat pohjan kukoistavalle jälleenmyynti- ja välitysmarkkinalle. 

 

3.3.2 Lipun hinnan kehitys ja myyntitapahtumien ajoittuminen 

 

Hiukan yleistäen voidaan todeta, että suurin osa primäärimarkkinoiden myyntitapahtumista 

painottuu heti lipunmyynnin alkamisen jälkeiseen aikaan, kun taas sekundäärimarkkinoilla 

myyntitapahtumat levittyvät pidemmälle aikavälille ja usein kasvavat määrällisesti hiukan juuri 

ennen tapahtuman alkua. Paul Leslie ja Alan Sorensen tutkivat lipunvälitystä koskevassa 

artikkelissaan muun muassa myyntitapahtumien ajoittumista primääri- ja 

sekundäärimarkkinoilla ja koostivat Ticketmasterin, Stubhubin ja eBayn myytyjen lippujen 

dataa kuvan 10 esittämällä tavalla. Kuvan palkit esittävät tapahtumalippujen suhteellista 

myyntiosuutta ja myyntien ajoittumista normalisoidulla aika-akselilla erikseen primääri- ja 

sekundäärimarkkinoilla. Kuva havainnollistaa myyntien painottuvan primäärimarkkinoiden 

myyntien ajoittuvan pääasiassa lipunmyynnin alkuhetken läheisyyteen, kun taas 

sekundäärimarkkinoilla tapahtumat ovat tasoittuneet laajemmalle aikavälille suurimpien 

piikkien ajoittuessa lipunmyynnin alkuun ja tapahtuman läheisyyteen. Välitysliiketoimintaa 

harjoittavat yritykset pyrkivät tyydyttämään myöhemmin tapahtuvaa kysyntää hankkimalla 

lippuja varastoon lipunmyynnin alkuhetkillä. 
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Kuva 10. Primääri- ja sekundäärimarkkinoiden myyntitapahtumat (Leslie ja Sorensen, 2014, s. 277) 

 

 

Lipun hinnan kehittyminen sekundäärimarkkinoilla puolestaan on monimutkaisempi 

kokonaisuus, johon vaikuttaa useita muuttuvia kysyntään ja tarjontaan liittyviä tekijöitä.  

Andrew Sweeting (2012) seurasi tutkimuksessaan baseballsarja MLB:n lippujen hintoja 

välitysalustoilla tutkiakseen lippujen dynaamiseen hinnoitteluun liittyviä aihealueita. Kuvan 11 

käyrät kuvaavat eBay:ssa välitettyjen MLB-lippujen hintakehitystä suhteessa lipun 

alkuperäiseen primäärimarkkinoiden hintaan tapahtumapäivään johtavana ajanjaksona.  

 

Huomioitavaa on, että Sweetingin (2012) esittämät käyrät kuvastavat hyvin kapeaa otantaa 

tapahtumateollisuudesta, eivätkä ne välttämättä kuvaa koko tapahtumateollisuuden tilannetta 

kovin tarkasti. Niiden avulla voidaan kuitenkin havainnollistaa lipunvälittäjien yleisesti 

kohtaamaa ilmiötä lippuhintojen laskusta tapahtumapäivän lähestyessä. Hintojen laskua selittää 

sekundäärimarkkinoiden tarve tyhjentää lippuvarastonsa tapahtuman lähestyessä. Myynnin 

tehostaminen tapahtuu käytännössä hintakilpailun avulla, erityisesti silloin kun myyntikanavina 

toimivat verkon välitysalustat. 
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Kuva 11. Lipun hinnan kehittyminen sekundäärimarkkinoilla (Sweeting, 2012, s. 1135) 

 

 

3.3.3 Reaktiot ammattimaiseen välitystoimintaan 

 

Useat riippumattomat tutkimukset tulevat siihen johtopäätökseen, että alihinnoittelun, 

kysynnän ja tarjonnan epäbalanssin sekä muiden syiden seurauksena syntyvä välitysmarkkina 

ei huonosta maineestaan huolimatta ole vahingollinen kuluttajille. Itseasiassa sen voidaan 

katsoa tarjoavan hyötyjä sekä kuluttajille että tapahtumanjärjestäjille; kuluttajien näkökulmasta 

sekundäärimarkkina siirtää merkittävän määrän rajoitetuille ryhmille suunnattuja lippuja 

suuren yleisön saataville, antaa mahdollisuuden primäärimarkkinoita alempiin hintoihin 

(suosion ollessa odotuksia pienempi) sekä mahdollistaa markkinan paremman toiminnan, jossa 

tuotteita on saatavilla todelliseen markkinahintaan niillekin kuluttajille jotka eivät ehtineet 

jonoon lippujen tullessa myyntiin primäärimarkkinoille. (Davis, 2014, s. 38) 

Tapahtumajärjestäjien saamia hyötyjä puolestaan ovat työssä aiemmin mainitut kaupallisen 

riskin siirtyminen osittain välittäjien harteille, kasvanut ensivaiheen kysyntä välittäjien ostaessa 

suuria määriä lippuja, sekä luonnollisesti lisätulot mikäli lippu välitetään promoottorin tai 

primäärilipunmyyjän hallinnoimilla alustoilla.  
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Yleinen mielipide välitysmarkkinoiden olemassaolosta ja luonteesta poikkeaa kuitenkin 

voimakkaasti edellisessä kappaleessa esitetyistä toteamuksista ja suuri yleisö pitääkin 

välitystoimintaa usein epäreiluna tai olettaa sen olevan lähtökohtaisesti jopa laitonta. (Davis, 

2014, s. 39) Kuluttajan näkökulmasta moninkertaisen sekundäärimarkkinoiden lippuhinnan 

aiheuttama ärtymys on toki ymmärrettävää, mutta myös käsityksellä välityksen laittomuudesta 

on osittain pohjansa; useissa tapauksissa ympäri maailmaa primäärilipunmyyjien järjestelmiin 

on murtauduttu tai niitä on manipuloitu käyttämällä erikoistuneita tietokoneohjelmia, joiden 

tarkoitus on kaapata suurin osa myyntiin tulevista lipuista suoraan välittäjille. (Elefant, 2018, s. 

5) Useissa maissa edellä mainitun kaltaiset laajaa mediahuomiota saaneet menetelmät ovat 

nykyään laittomia, ja siksi niiden tarkempi käsittely rajataan tämän työn ulkopuolelle. 

Lipunvälityksen ympärille pesiytynyt laiton toiminta näiden ”lippubottien” ja erilaisten 

väärennösten ja petosten osalta on kuitenkin syytä mainita, sillä se vaikuttaa merkittävästi 

yleiseen käsitykseen välityksestä ja sitä kautta poliittiseen päätöksentekoon ja kuluttajien 

suojaksi asetettaviin lakeihin. 

 

Tapahtumalippujen välitystoiminnan laillinen asema yleisesti vaihtelee voimakkaasti riippuen 

valtiosta, osavaltiosta, tapahtuman luonteesta ja jopa välitettävän lipun katteesta. Lisäksi 

kansainvälinen internetissä välitysalustojen kautta tapahtuva välitystoiminta on lain 

soveltamisen kannalta hyvin monimutkainen kokonaisuus; toimivaltuuksiin liittyvät 

kysymykset, välitysalustoilla tapahtuvan myynnin anonyymi luonne sekä primäärimyyjien 

paradoksaalinen asema vaikeuttavat lakien tehokasta säätämistä ja valvontaa. (Highfield, 2010, 

s. 714) 

 

Lakien säätämisen perusteena käytettävä logiikka sen sijaan on relevanttia ja vaikuttaa ainakin 

välillisesti välittäjän liiketoimintaan. Kuluttajansuojan ja markkinoiden sääntelyn kannalta 

keskeinen kysymys on se kenen oikeuksia tulisi suojella; yhden kannan mukaan lain tulisi 

suojella ensiostajan oikeutta jälleenmyydä ostamansa hyödykkeet vapaasti markkinahintaan, 

kun taas vastakkainen kanta esittää lipunvälittäjän suojelun tarpeessa olevaa kuluttajaa 

hyväksikäyttävänä markkinaspesialistina. Kysymys on myös siitä kumman kuluttajan oikeudet 

ovat tärkeämpiä; vähävaraisen lippuluukulla päiväkausia jonottavan fanin vaiko kiireiltään 

jonottamaan kykenemättömän hyvätuloisen henkilön, joka olisi valmis maksamaan lipuistaan 

todellista markkinahintaa? (Stein, 2014, s. 20-23) Tarvetta välitystoimintaa rajoittavalle 

lainsäädännölle voitiin aiemmin perustella myös promoottorin oikeuksien varmistamisella, 
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mutta viimeaikainen kehitys jossa promoottorit, urheiluseurat ja primäärilipunmyyjät 

levittäytyvät lisähyötyjen perässä myös sekundäärimarkkinoille tekee tästä argumentista 

vanhentuneen. (Highfield, 2010, s. 716-717) 

 

Huolimatta primäärilipunmyyjien ja promoottorien mahdollisista uudistuneista intresseistä 

sekundäärimarkkinoilla, osa primääritason toimijoista pyrkii lakiin perustuvien rajoitusten 

puuttuessa edelleen estämään lippujen joutumisen välitykseen omilla keinoillaan. Motiivina 

rajoittamiseen saattaa olla esimerkiksi fanikunnastaan huolehtivan artistin vaatimukset, halu 

profiloitua reiluna toimijana tai yksinkertaisesti turhautuminen välittäjien keräämiin voittoihin 

mikäli järjestäjät eivät itse jostain syystä kykene sekundäärimarkkinasta hyötymään. Perinteisiä 

rajoittamisen keinoja ovat esimerkiksi asiakaskohtaiset määrälliset ostorajoitukset sekä 

menettely, jossa ostettu lippu on noudettavissa tapahtumapaikalta ainoastaan 

henkilöllisyystodistusta ja luottokorttia vastaan tapahtuman alkaessa. Uudempina 

rajoitusmenetelminä voidaan mainita erilaiset teknologiset ratkaisut, esimerkiksi puhelimeen 

sidotut vaihtuvat QR-koodit, jotka hankaloittavat lipun siirtämistä toiselle henkilölle. Edellä 

mainitut menetelmät pyrkivät estämään lipunvälitystä ennaltaehkäisevästi, mutta välittäjän ja 

välittäjän asiakkaan kannalta todennäköisesti haitallisin menetelmä on kuitenkin välitetyn lipun 

mitätöiminen jälkikäteen. 

 

Alueellisia eroavaisuuksia huomioimatta voidaan yleistäen todeta, että tapahtumalippu on 

laillisesti tarkasteltuna lisenssi, joka oikeuttaa ensiostajalle pääsyn lisensoijan määrittelemään 

paikkaan määritettynä aikana. Erityisen merkityksellistä välittäjän kannalta on lisensoijan 

yksipuolinen oikeus peruuttaa lippu mistä tahansa käyttöehdoissa mainitusta syystä, mukaan 

lukien lipun hankkiminen jälleenmyyntiä varten tai siirtäminen toiselle henkilölle. (Happel ja 

Jennings, 2010, s. 185-187) Useimmissa peruutustapauksissa lisensoija eli lipun primäärimyyjä 

on velvollinen palauttamaan ostajalle eli välittäjälle tämän maksaman lipun alkuperäisen 

hinnan. (Stein, 2014, s. 29) 

 

Tapahtumalippu on siis hyödyke, jonka välittäminen monissa tapauksissa rikkoo lipun 

alkuperäisen myyjän asettamia käyttöehtoja. Useimmiten käyttöehtojen rikkomisen 

seurauksena primäärimyyjä tai promoottori voivat halutessaan yksipuolisesti mitätöidä lipun ja 

palauttaa rahat käyttöehtoja rikkoneelle ostajalle (välittäjälle). Laillisestikin toimiva 

lipunvälittäjä ottaa toiminnassaan siis riskin lippujensa peruutetuksi tulemisesta ja kantaa 
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vastuun sen seurauksista. Peruutustilanteessa lippu on useimmiten jo toimitettu asiakkaalle, 

jolloin välittäjän vaihtoehdoiksi jäävät joko korvaavan lipun hankkiminen tai rahojen 

palauttaminen. Mikäli välittäjä on hyödyntänyt kaupankäynnissä internetin välitysalustoja, 

niiden käyttöehdot määrittävät välittäjän korvausvelvollisuudet asiakkaalle. Useimmiten 

tällaiset tilanteet koituvat taloudelliseksi tappioksi välittäjälle ja vastaavien tilanteiden 

toistuessa välitysalusta saattaa heikentää välittäjän alustalla nauttimia etuja tai jopa estää 

välittäjän toiminnan jatkossa kokonaan.  

 

Välitettyjen tapahtumalippujen peruutuksista johtuva kauppojen peruuntuminen tarkoittaa 

välittäjän näkökulmasta välittömien tulonmenetysten ohella myös lipun hankintaan ja myyntiin 

käytettyjen resurssien tuhlaamista sekä suhteiden heikentymistä myyntikanaviin ja asiakkaisiin. 

Toistuessaan tällaiset tapaukset ja niiden seuraukset saattavat heikentää välittäjän luotettavuutta 

välitysalustan silmissä ja sitä kautta  vaarantaa koko välitystoiminnan jatkumisen kyseisellä 

alustalla. 

 

Valtaosa tapahtumajärjestäjistä ja primäärilipunmyyjistä kieltää käyttöehdoissaan lippujen 

jälleenmyynnin, mutta vain pieni osa näistä on todellisuudessa valmis luopumaan 

välitystoiminnan mukanaan tuomista hyödyistä tai ainakaan käyttämään resurssejaan 

jälleenmyynnin rajoittamiseen. Mikäli tapahtumajärjestäjä kuitenkin päättää ryhtyä 

vastatoimiin, voi tällä olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yksittäisen välittäjän kannalta.  

Välitysyritykseltä vaaditaan siis paitsi onnistumista varsinaisessa liiketoiminnassaan, myös 

tietämystä toiminta-alueensa ja kohdemarkkinoidensa lakiasioista sekä tapahtumakohtaista 

tulkintakykyä liittyen siihen, mikä lipun alkuperäisen myyjän todellinen suhtautuminen lipun 

välittämiseen on ja mitä seurauksia tällä suhtautumisella voi välittäjän kannalta pahimmassa 

tapauksessa olla.  
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4 KOHDEYRITYS JA VÄLITTÄJÄN LIIKETOIMINTAPROSESSI 

 

Tässä luvussa esitellään diplomityön kohdeyritys sekä sen liiketoimintaprosessi. Luvun 

jälkimmäinen, liiketoimintaprosessia käsittelevä osa on pyritty pitämään yleisluontoisena, jotta 

osion voidaan katsoa esittelevän paitsi itse kohdeyritystä, myös sen kilpailijoiden 

liiketoiminnan osa-alueita ja välitystoimintaan yleisesti liittyviä työvaiheita kohtalaisella 

tarkkuudella.  

 

 

4.1 Kohdeyrityksen esittely 

 

Diplomityön kohdeyritys on pieni ja riippumaton tapahtumalippuja välittävä yritys, jonka 

toiminta alkoi kokeiluluontoisesti vuonna 2015. Yritys aloitti toimintansa välittämällä  

satunnaisia tapahtumalippuja Euroopan alueella, mutta muutamassa vuodessa välitystoiminta 

on muuttunut ammattimaiseksi ja laajentunut Euroopan lisäksi myös muiden maanosien 

markkinoille. Levittäytymisen ovat mahdollistaneet tietotaidon kehittyminen sekä onnistuneen 

liiketoiminnan tuloksena kertynyt pääoma. Yritys on onnistunut kaksinkertaistamaan 

liikevaihtonsa lähes jokaisena toimintavuotenaan edellisvuoteen verrattuna, saavuttaen 

kuusinumeroisia liikevaihtolukuja kahden viimeksi päättyneen tilikauden aikana.  

 

Työn kohdeyritys on aiemmin keskittynyt pääasiassa musiikkitapahtumien lippujen 

välitykseen, mutta on pyrkinyt viime aikoina laajentamaan toimintaansa yhä enemmän myös 

urheilutapahtumien alueelle. Eri tyyppisten tapahtumien lisäksi yritys pyrkii myös 

laajentamaan toimintaansa uusille maantieteellisille alueille, esimerkiksi Aasiassa ja Etelä-

Amerikassa.  

 

Yritys on onnistunut hankkimaan muutamia vakituisia yritysasiakkaita, joille yritys myy 

tapahtumalippuja suorien kontaktien avulla. Valtaosa yrityksen hankkimista tapahtumalipuista 

päätyy kuitenkin yksittäisille kuluttajille Viagogon ja Stubhubin kaltaisten suurten 

välitysalustojen kautta. Kohdeyritys on onnistunut luomaan hyvät suhteet pääasiallisten 

myyntikanaviensa kanssa, minkä seurauksena yritys on päässyt edellisvuosina hyötymään 

ennakkomaksusopimuksesta. Tämän ennakkomaksusopimuksen tuloksena pääasiallisena 

myyntikanavana käytetty välitysalusta tilittää asiakkaan maksaman summan kohdeyritykselle 
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heti välitettyjen lippujen toimituksen yhteydessä eikä pidätä rahoja normaalin toimintatavan 

mukaisesti itse tapahtuman järjestämiseen asti. Muutos on kasvattanut huomattavasti yrityksen 

pääoman kiertonopeutta ja mahdollistanut yhä useampien tapahtumien samanaikaisen 

sisällyttämisen yrityksen tapahtumaportfolioon vaatimatta merkittäviä lisäyksiä toimintaan 

sitoutuvaan pääomaan. 

 

Poiketen suurikokoisemmista kilpailijoistaan työn kohdeyritys ei ole toistaiseksi onnistunut 

luomaan läheisiä suhteita primäärimarkkinan toimijoihin kuten primäärilipunmyyjiin tai 

promoottoreihin. Tästä syystä yritys ei usein saa tapahtumiin ja lipunmyyntiin liittyvää 

informaatiota juurikaan tavallista kuluttajaa enempää. Kohdeyrityksellä ei myöskään ole 

mahdollisuutta hankkia lippuja tapahtumiin epävirallisia väyliä pitkin vaan hankintakanavina 

toimivat lähes poikkeuksetta tavallisten kuluttajien käyttämät puhelin- ja internetmyynnit sekä 

fyysiset lipputoimistot.  

 

Kohdeyritys on tietoisesti pyrkinyt pitämään kustannusrakenteensa mahdollisimman kevyenä 

ja ei siksi ole hyödyntänyt vakituista palkattua työvoimaa eikä sillä ole fyysisiä toimitiloja. 

Vaatimattomien henkilöstöresurssien paikkaamiseksi yritys on liittynyt osaksi useamman 

pienikokoisen eurooppalaisen lipunvälittäjän muodostamaa välittäjien kollektiivia, jonka 

tarkoituksena on jakaa tietoa ja yhdistää resursseja kaikkien ryhmän toimijoiden eduksi. 

Käytännössä yhteistyötä tehdään pääosin uusien tapahtumien etsimisen sekä tapahtumien 

kaupallisen analyysin parissa. Kiireisimpinä aikoina yritys on joutunut ulkoistamaan yksittäisiä 

toimistotehtäviä ulkopuolisille tahoille, jotta resurssit riittäisivät ydinliiketoiminnan 

harjoittamiseen. 

 

Vuoden 2020 alussa yritys harkitsi työntekijöiden palkkaamista, joidenkin toimintojen 

osittaista ulkoistamista sekä investointeja erilaisiin liiketoimintaa helpottaviin työkaluihin, 

mutta koronavirusepidemian pysäytettyä välitysliiketoiminnan globaalisti nämä suunnitelmat 

päätettiin keskeyttää toistaiseksi. Lisäinvestointien sijasta yritys halusi muuttuneessa 

tilanteessa panostaa mielummin toimintansa sekä liiketoimintaympäristönsä strategiseen 

analyysiin, mikä osaltaan mahdollisti tämän diplomityön kirjoittamisen. 
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4.2 Välittäjän liiketoimintaprosessi 

 

Tässä osiossa tehtävä liiketoimintaprosessien ja työvaiheiden esittely toteutetaan nojautuen 

kohdeyritykseen, mutta kaikki tapahtumalippujen välitystä harjoittavat yritykset käyvät 

liiketoiminnassaan läpi samankaltaisia työvaiheita. Kuvaus pyritään pitämään 

prosessitasoisena, jotta kohdeyrityksen liikesalaisuuksiksi määrittelemät tarkemmat 

menetelmät ja työkalut eivät tulisi tämän tutkimuksen puitteissa liiaksi esille. Osion 

yleisluontoisuuden etuna on myös se, että osion voidaan katsoa kuvaavan myös kilpailevien 

välitysyritysten liiketoimintaprosessia  sekä erilaisia työvaiheita kohtalaisella tarkkuudella. 

 

4.2.1 Yksittäiseen tapahtumaan liittyvä prosessi 

 

Kohdeyrityksen liiketoiminnan tarkastelu voidaan aloittaa yksittäisen tapahtuman tarkastelusta 

ja siihen liittyvistä päätöksistä ja työvaiheista. Kun tarkastelu yksittäisen tapahtuman osalta on 

suoritettu, voidaan perspektiiviä laajentaa koskemaan useampia tapahtumia sisältävää jatkuvaa 

liiketoimintaa ja siihen liittyviä tukitoimintoja ja prosesseja. Kuva 12 esittää kohdeyrityksen 

yksittäiseen tapahtumaan liittyviä prosesseja suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen jaoteltuina. 

 

 

 

Kuva 12. Kohdeyrityksen yksittäiseen tapahtumaan liittyvä prosessi 
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Kaupallinen analyysi – Ensimmäinen työvaihe lupaavan tapahtuman löydyttyä on kaupallinen 

analyysi, jonka tarkoitus on arvioida tapahtuman kaupallista potentiaalia välittäjän 

liiketoiminnan näkökulmasta ja toimia ensimmäisenä ja rajoittavimpana tapahtumien määrää 

karsivana suodattimena. Kohdeyritys toimii useilla alueellisilla markkinoilla usean 

tapahtumatyypin parissa, jolloin uusien julkaistavien tapahtumien määrä on erittäin suuri; jopa 

satoja tapahtumia viikossa. Tapahtumien karsiminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on 

yrityksen ajan- ja resurssienhallinnan kannalta tärkeää. 

 

Menetelmiä kaupallisen analyysin tekoon on useita, mutta tyypillisesti se aloitetaan 

tarkastelemalla tapahtuman oletettua kysyntää suhteessa tarjontaan eli tapahtumapaikan 

kapasiteettiin. Suosion arvioimisessa tukena voidaan käyttää historiatietoja vastaavista 

tapahtumista, sosiaalisen median dataa, primäärimyyjien hinnoittelu- ja ostorajoituspäätöksiä 

sekä lukemattomia muita parametreja riippuen tapahtuman luonteesta. Yksittäisen 

tapahtumapaikan kapasiteetin arviointi on yksinkertaista, mutta yhtälö monimutkaistuu kun 

huomioon otetaan esimerkiksi konserttitapahtuman osalta maantieteellisellä lähialueella 

tapahtuvat muut saman tuotannon konsertit tai myöhemmin mahdollisesti julkaistavat 

lisäkonsertit, jotka kaksin- tai moninkertaistavat lippujen kokonaistarjonnan. 

 

Tärkeä kaupallisen analyysin osa-alue on tapahtumaan liittyvä asiakasprofilointi, joka määrittää 

erilaisten lipputyyppien suosiota; lavan edustan seisomapaikat saattavat olla halutumpia 

nuorison suosimissa konserteissa, kun taas parhaan näkymän tarjoavat istumapaikat 

houkuttelevat todennäköisesti vanhempaa asiakaskuntaa. Primäärimyyjät myös hinnoittelevat 

lippunsa sijainnin perusteella eri hintaisiksi, jolloin asiakkaiden prioriteettien ja 

maksuhalukkuuden ymmärtäminen on välittäjän voitonmaksimoinnin kannalta tärkeää; 

välittäjä saattaa saada tapahtumasta riippuen parhaan tuoton sijoitetulle pääomalle hankkimalla 

parhaiden lippujen sijasta halvimpia lippuja, tai päinvastoin. 

 

Kaupallisen analyysin lopputuloksena syntyy päätös joko tapahtuman hylkäämisestä tai 

vaihtoehtoisesti etenemisestä prosessin seuraaviin työvaiheisiin. Valmis analyysi sisältää myös 

arvion tapahtuman kaupallisesta kokonaispotentiaalista suhteessa muihin samanaikaisesti 

myyntiin tuleviin tapahtumiin, jotta välittäjä voi tarvittaessa priorisoida resurssejaan ja 

ajankäyttöään. Yleensä tässä vaiheessa yrityksellä on myös ainakin alustava kuva siitä, mitkä 
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kyseisen tapahtuman myyntiin tulevista lipputyypeistä omaavat yrityksen kannalta suurimman 

tuottopotentiaalin. 

 

Riskianalyysi – Prosessin toisessa vaiheessa yritys keskittyy tapahtumaan liittyviin riskeihin ja 

niiden vaikutuksiin välittäjän näkökulmasta. Riskianalyysi toimii myös viimeisenä tapahtumia 

karsivana suunnitteluvaiheena, jonka tarkoituksena on varmistaa että yritys ei sekaannu 

merkittävää kaupallista potentiaalia omaavaan tapahtumaan, joka tästä huolimatta muista syistä 

tulisi osoittautumaan vahingolliseksi liiketoiminnan kannalta. 

 

Ensimmäisiä riskianalyysissa huomioitavia tekijöitä ovat tapahtumaan vaikuttavat lait ja 

säädökset. Lähtökohtaisesti riskianalyysivaiheeseen ei pitäisi päätyä tapahtumia joiden lippujen 

välittäminen on kielletty laissa, sillä tällaiset markkinat ja tapahtumat karsiutuvat jo ennen 

kaupalliseen analyysiin ryhtymistä. Kohdeyritys toimii kuitenkin myös sellaisilla markkinoilla, 

joissa lipunvälitys on sallittua tietyin ehdoin, esimerkiksi rajoittamalla välityspalkkion eli 

katteen määrää. Mikäli kyseisen tapahtuman lippujen välittäminen ei riko lakia ja mahdolliset 

rajoitukset eivät tee tapahtumasta välittäjän kannalta kaupallisesti epäkiinnostavaa, prosessia 

jatketaan seuraavaan vaiheeseen ottaen mahdolliset rajoitukset huomioon jatkosuunnittelussa 

ja -toteutuksessa. 

 

Lakiasioiden jälkeen riskianalyysi paneutuu tapahtumajärjestäjän ja primäärilipunmyyjien 

käyttöehtoihin. Yleisten käyttöehtojen lisäksi promoottori tai artisti saattaavat vaatia 

tapahtumakohtaisia erityisehtoja ja rajoituksia, joita valvotaan toimijasta riippuen vaihtelevalla 

tarkkuudella. Joidenkin tapahtumien käyttöehdoissa voidaan esimerkiksi todeta, että 

pääsylipussa näkyvän ostajan henkilöllisyyden tulee täsmätä lipunhaltijan 

henkilöllisyystodistukseen tapahtumapaikan ovella. Kokemuksen myötä välittäjille kehittyy 

tietämys näiden ehtojen todellisesta valvonnasta sekä siitä, mitkä tapahtumatuottajista tai 

primäärilipunmyyjistä suhtautuvat erityisen vihamielisesti lippujensa välitykseen ja kuinka 

suuri riski on olemassa välitetyn lipun perumiselle jälkikäteen.  

 

Tässä vaiheessa välittäjä arvioi myös yleisiä tapahtuman järjestämiseen ja suosioon vaikuttavia 

tekijöitä; välitysyrityksen lipunostopäätökseen vaikuttaa esimerkiksi jo kaupallisen analyysin 

kohdalla mainittu riski lisäkonserteista, tai vaikkapa tätä tekstiä kirjoittaessa 

tapahtumateollisuuteen ja massatapahtumien suosioon voimakkaasti vaikuttava 
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koronavirusepidemia. Riskianalyysi ottaa kantaa myös logistisiin riskeihin; digitaalisten 

lippujen osalta on varmistuttava siitä, ettei teknisiä esteitä lipun välittämiselle ole (esimerkkinä 

puhelinsovelluksessa toimivat liput, joissa on vaihtuva viivakoodi) kun taas perinteisten 

paperilippujen osalta on syytä varmistua siitä, että yritys vastaanottaa itse liput riittävän ajoissa 

toimittaakseen ne edelleen kuriiripalvelun avulla omille asiakkailleen. 

 

Hankintamenetelmien kartoitus – Mikäli tapahtuma läpäisee prosessin molemmat karsivat 

vaiheet, välitysyritys ryhtyy kartoittamaan erilaisia mahdollisuuksia lippujen hankkimiseen. 

Useimmiten tapahtumaliput eivät tule myyntiin samalla kertaa, vaan niitä vapautetaan 

vaiheittain erilaisissa ennakkomyynneissä erilaisille rajatuille ryhmille. Esimerkkinä näistä 

ryhmistä voidaan mainita urheilutapahtumien osalta aikaisempien kausikorttien haltijat, 

artistien faniklubien jäsenet tai esimerkiksi tiettyjen luottokorttiyhtiöiden tai 

teleoperaattoreiden asiakkaat. Välittäjä pyrkii siis löytämään mahdollisimman paljon omalta 

osaltaan hyödynnettävissä olevia rajoitettuja ryhmiä, joille lippuja vapautetaan. Usein näihin 

ryhmiin kuuluuminen vaatii taloudellisia investointeja, aktiivista suunnittelua ja ennakointia. 

 

Monissa tapauksissa saman tapahtuman lippuja välitetään paitsi pääasiallisena lipunmyyjänä 

toimivan primäärimyyjän kautta, myös tapahtumapaikan oman lipputoimiston, artistin/seuran 

internetsivujen sekä pienempien primäärimyyjien kautta verkossa, puhelimitse sekä fyysisten 

toimipisteiden kautta. Hankintamenetelmien kartoituksen aikana välittäjä arvioi mitä kanavaa 

pitkin todennäköisyys haluttujen lippujen saamiseen on suurin, ottaen huomioon erot 

hankintakanavien toiminnassa, kilpailevien ostajien määrässä sekä arvioiduissa lippumäärien 

allokoinnissa eri kanavien kesken. 

 

Osalla suuremmista välittäjistä saattaa olla käytettävissään myös suurelta yleisöltä suljettuja 

menetelmiä lippujen hankkimiseen. Näihin kuuluvat suhteet artisteihin, promoottoreihin, 

urheiluseuroihin, primäärilipunmyyjiin tai muihin osapuoliin jotka kykenevät saamaan 

haltuunsa suuria määriä tapahtumalippuja. Suhteisiin perustuvan hankinnan 

yksityiskohtaisempi  tutkiminen on haastavaa, sillä se on luonteeltaan epävirallista ja toimijat 

eivät ymmärrettävästi halua avata aihetta julkisesti kovinkaan paljon. Tämän tutkimuksen 

kohteena olevalla yrityksellä suhteet primääritason toimijoihin ovat hyvin rajattuja, joten 

suhteisiin perustuva lippujen hankinta on käytännössä olematonta. 
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Hankintamenetelmien kartoituksen lopputuloksena yrityksellä on hallussaan kokoelma 

erilaisista menetelmistä lippujen saamiseksi. Kartoitukseen kuuluu menetelmäkokoelman ja  

hankintakanavien listauksen lisäksi myyntiaikataulujen listaaminen ja priorisointi, mikä 

osaltaan helpottaa ja nopeuttaa seuraavaa ja viimeistä suunnitteluvaihetta.  

 

Tapahtumakohtaisen strategian valinta – Viimeisen suunnitteluvaiheen osion tarkoitus on 

yhdistää kaupallisen analyysin, riskianalyysin sekä hankintamentelmien kartoituksen aikana 

syntyneet havainnot ja muodostaa niiden perusteella kyseistä tapahtumaa koskeva strategia 

toteutusvaihetta varten. Kohdeyrityksen käyttämässä menetelmässä kehitetään useita 

toimintamalleja skenaariopohjaisesti. Tämä tarkoittaa useiden vaihtoehtoisten skenaarioiden 

mallintamista etukäteen erilaisilla parametreilla, huomioiden esimerkiksi erilaiset vaihtoehdot 

toteutuneissa lippujen hankintamäärissä, kilpailijoiden toiminnassa sekä esimerkiksi 

yllättävässä tarjonnan lisääntymisessä lisätapahtumien julkaisun myötä. 

 

Tapahtumastrategian valinnan ensimmäinen päätös liittyy hankittavien lippujen määrään ja 

laatuun. Välittäjä päättää käytettävissä olevan pääoman, riskinsietokykynsä, odotetun 

kaupallisen potentiaalin sekä muiden tekijöiden ja resurssien perusteella kuinka paljon ja mihin 

lippuihin on valmis investoimaan. Tämän jälkeen välittäjä arvioi hankintamenetelmiään näiden 

lippujen osalta ja tekee yksityiskohtaisemman suunnitelman, jolla maksimoi mahdollisuutensa 

saada haluamansa määrän haluamiaan lippuja.  

 

Tapahtumakohtaisen strategian valinnassa huomiota kiinnitetään itse tapahtuman ja lippujen 

hankinnan lisäksi myös tuleviin työvaiheisiin kuten inventaarionhallintaan sekä myyntiin ja 

myynnin ajoitukseen. Lippujen hinta kehittyy kysynnän ja ajan funktiona, joten välittäjän 

täytyy arvioida missä vaiheessa lipuista saatava kate tulee olemaan korkeimmillaan. 

Täydellinen loppuunmyynti primäärimarkkinoilla todennäköisesti lisää välitettävien lippujen 

katepotentiaalia, mutta samalla on otettava huomioon riski esimerkiksi lisäkonsertin 

julkaisemisesta ja sen vaikutuksesta hintoihin. Joissain tapauksissa ennakkomyynneistä 

hankittuja lippuja voidaan välittää asiakkaille jo useita päiviä ennen kuin varsinainen suurelle 

yleisölle suunnattu myynti alkaa. Inventaarion- ja riskinhallinnan kannalta on siis syytä 

suunnitella kuinka suuri osa hankittavista lipuista pyritään myymään missäkin vaiheessa.  

Myynnin osalta harkittavia asioita ovat myynnin ajoituksen lisäksi käytettävät myyntikanavat 

erilaisine ominaisuuksineen; myyntikanavan näkyvyys, välitysalustan kulut ja esimerkiksi 
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tietyn myyntikanavan asema tapahtuman virallisena välityskumppanina vaikuttavat 

merkittävästi myyntikanavan valintaan. Myös harkinta liittyen sekundäärimarkkinoiden 

hintakilpailuun ja siihen reagoimiseen sisältyy strategiavalintaan. 

 

Kun tapahtumastrategia on suunniteltu ja erilaiset mahdolliset skenaariot arvioitu 

mahdollisimman tarkasti, yritys siirtyy prosessin toteutusvaiheeseen. Johtuen lippujen 

hankintaan ja tapahtuman todelliseen suosioon liittyvistä epävarmuustekijöistä, strategiavalinta 

on usein vain alustava ja sitä joudutaan muokkaamaan tilanteen mukaan toteutusvaiheen 

edetessä. Kuitenkin on syytä huomata, että harkittu ja kattava strategian suunnittelu ja erilaisten 

vaihtoehtojen huomioiminen ennakkoon vähentävät huomattavasti yllättävien tilanteiden 

mahdollisuutta ja edesauttavat välittäjän onnistumista tapahtuman osalta.  

 

Lippujen hankinta – Toteutusvaiheen ensimmäinen ja loppuprosessia oleellisesti määrittävä 

työvaihe on välitykseen vaadittavien lippujen hankinta. Hankinta pyritään suorittamaan 

edellisessä vaiheessa laaditun strategian mukaisesti sekä lippumäärien että hankintakanavien 

suhteen. Varsinkin suosituimpien tapahtumien osalta lippujen hankkiminen 

primäärimyyntikanavia pitkin saattaa kuitenkin osoittautua odotettuakin hankalammaksi.  

 

Lippujen hankkiminen yleisölle suunnattujen myyntien kautta on usein äärimmäisen 

aikakriittistä ja tarkkuutta vaativaa toimintaa. Suositut liput myyvät usein loppuun sekunneissa 

ja välittäjän täytyy hyvin lyhyessä ajassa varmistua ostavansa strategiavalintansa mukaisia 

lippuja ennalta suunnittelemansa määrän ja huolehtia samalla kokonaistilannekuvan hallinnasta 

esimerkiksi odotettua matalamman kysynnän tai tarjontatilanteen muuttavan lisätapahtumien 

julkaisun suhteen. 

 

Onnistuminen lippujen hankinnassa on elinehto välittäjien liiketoiminnalle; suunnitteluvaiheen 

virheettömästi toteuttava ja myyntipuolen moitteetomasti osaava välittäjä ei hyödy tekemästään 

suunnittelutyöstä tai pääse hyödyntämään myyntiosaamistaan laisinkaan, mikäli ei onnistu 

tavalla tai toisella hankkimaan haluamiaan lippuja. Välitysyrityksen lippujen hankintaan 

liittyvä kokemus, käytettävissä olevat resurssit ja erilaisten työkalujen hyödyntäminen ovat 

usein ratkaisevia tekijöitä koko välitystoiminnan onnistumiselle. 
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Myyntilistaus – Hankintavaiheen päätyttyä yritys suorittaa inventaarion varmistuakseen 

varastotilanteestaan ja siitä että hankitut liput todellisuudessa vastaavat suunnitelman mukaisia 

lippuja. Järjestelmällinen laaduntarkkailu on tärkeää, sillä johtuen edellisen vaiheen 

intensiivisyydestä ja aikakriittisyydestä, mahdollisuus virheisiin on olemassa. Myös 

informaatiokatkokset epävirallisia reittejä pitkin hankittujen lippujen osalta tai häiriöt 

primäärilipunmyyjien järjestelmissä saattavat aiheuttaa poikkeamia odotuksista. Tässä 

vaiheessa yritys syöttää hankkimansa liput käyttämäänsä toiminnanohjausjärjestelmään, joka 

auttaa välittäjää paitsi laaduntarkkailun ja logistiikan osalta, myös taloudellisen 

kokonaistilanteen seurannassa. Varmistuttuaan varastotilanteestaan, yritys ryhtyy 

tapahtumastrategiansa mukaisesti listaamaan lippuja myyntiin tavoitehinnallaan valituille 

myyntikanaville. Listaus voidaan markkinatilanteesta ja strategiasta riippuen tehdä joko 

välittömästi tai viiveellä.  

 

Seuranta ja päivitys – Toteutusvaiheen seuraava osaprosessi, seuranta ja päivitys, voi 

tapahtumasta, markkinatilanteesta ja lippumäärästä riippuen kestää muutamista minuuteista 

useisiin kuukausiin. Tapahtumakohtaisesta strategiasta riippuen välittäjän pyrkimykset 

saattavat vaihdella maksimaalisen katteen tavoittelusta riskienhallinnan kannalta järkevään 

varaston pienentämiseen ja näitä pyrkimyksiä kuvastaviin hinnanmuutoksiin. Reagoinnin 

voimakkuuden säätely sekundäärimarkkinoiden hintakilpailun muutoksiin kuuluu olennaisena 

osana tähän työvaiheeseen. Lisäksi välittäjän tulee seurata ulkoisia kysyntään ja hinnoitteluun 

vaikuttavia tekijöitä kuten esimerkiksi primäärimarkkinoiden loppuunmyynnin tuomaa 

mahdollisuutta hinnankorotuksiin tai päinvastaisesti vaikuttavaa lisätapahtuman julkaisua. 

 

Myyntilistausten hallinnan perimmäinen tarkoitus on jatkuvalla reagoinnilla tuottaa 

mahdollisimman hyvä taloudellinen lopputulos suhteessa välittäjän hankintavaiheen jälkeen 

hallinnoimaan lippumassaan. Välittäjän kannalta onnistuneen tapahtuman kannalta tämä 

tarkoittaa maksimaalisen katteen keräämistä jokaisesta lipusta, kun taas huonommin 

menestyvän tapahtuman osalta pääpaino on tappioiden minimoinnissa ja sen varmistamisessa, 

että tapahtuman alkaessa lippuja ei olisi jäänyt kokonaan myymättä. 

 

Toimitus asiakkaalle – Välitettyjen lippujen toimittaminen asiakkaille ei välttämättä tapahdu 

kokonaisuudessaan kronologisesti aiempien toteutusvaiheiden jälkeen, vaan toimitukset 

asiakkaille voivat alkaa välittömästi kun lippu on myyty ja välittäjä on itse saanut sen haltuunsa. 
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Kohdeyrityksen käytännön kokemus on kuitenkin osoittanut että toimitusta viivästyttävät 

primäärilipunmyyjien viiveet lipun toimittamisessa sekä yrityksen omat kiireet tapahtumaan 

liittyvien muiden prosessivaiheiden tai kokonaan muiden tapahtumien osalta.  

 

Välitettävien lippujen toimitustapa riippuu suoraan primäärimyyjän tai muun hankintakanavan 

toimitustavasta. Suuri osa lipuista välitetään nykyään elektronisessa muodossa, esimerkiksi .pdf 

tiedostoina, jolloin digitaalisia välitysalustoja käytettäessä lipun siirto suoritetaan suoraan 

välitysalustan kautta. Edelleen kuitenkin merkittävä osa tapahtumalipuista liikkuu fyysisinä 

lippuina joko postin tai kuriiripalveluiden toimesta, jolloin välittäjän on otettava toiminnassaan 

huomioon logistiikasta aiheutuvat viiveet. Välitysalustoilla on usein yhteistyösopimuksia 

kuriiripalveluiden kanssa, joten välitysalustoja hyödyntäessään paperilippuja välittävän  

yrityksen ei tarvitse huolehtia kuriiripalveluiden kustannuksista tai kilpailuttamisesta.  

 

Suurin osa verkossa toimivista välitysalustoista pidättää asiakkaan maksaman summan ja 

tilittää sen välittäjälle vasta kun tapahtuma on ohitse. Syynä tähän välitysalustat mainitsevat 

usein halun vähentää petoksia ja turvata asiakkaidensa oikeuksia. Välittäjän kannalta tämä 

aiheuttaa sijoitetun pääoman lukkiutumista joskus useiden kuukausien ajaksi, mikä vaikuttaa 

merkittävästi välitystoiminnan vaatimaan kokonaispääoman määrään. Kuten tutkimuksen 

kohdeyrityksen esittelyssä mainittiin, on kohdeyritys päässyt käyttämiensä välitysalustojen 

kanssa ennakkomaksusopimuksiin, minkä seurauksena välitysalustat suorittavat maksut 

yritykselle jo lipun toimituksen yhteydessä. Tämä nopeuttaa huomattavasti kohdeyrityksen 

pääoman kiertonopeutta ja edelleen pienentää toimintaan vaadittavaa pääoman määrää. 

 

4.2.2 Jatkuvat prosessit ja tukitoiminnot 

 

Kohdeyrityksen liiketoiminnan ydin on edellisessä kappaleessa kuvatun prosessin ja 

työvaiheiden toistaminen jokaisen yksittäisen kiinnostavan tapahtuman kohdalla. Potentiaaliset 

tapahtumat, tietämys markkinasta ja tarvittavat resurssit eivät kuitenkaan putoa yrityksen syliin 

itsestään, vaan liiketoiminta tarvitsee tuekseen varsinaisen välitysprosessin ohella myös 

jatkuvia tukitoimintoja ja kehitystä. Kuva 13 esittelee viisi olennaista tukitoimintoa, jotka 

luovat pohjan edellisessä kappaleessa esitettyyn ydinprosessiin. 
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Kuva 13. Jatkuvat prosessit ja tukitoiminnot 

 

 

Alan seuranta – Ensimmäinen jatkuva prosessi on luonteeltaan yleiskategoria, johon on 

niputettu useita erilaisia toimintaympäristöön ja sitä kautta välitysyrityksen toimintaan liittyviä 

asioita. Alan seurannan kaupalliseen puoleen voidaan lukea kuluttajatrendien seuranta, 

suosittujen esiintyjien tai menestyvien urheilijoiden tarkkailu sekä kokonaan uusien markkina-

alueiden kuten e-urheilutapahtumien potentiaalin arviointi. Myös yleinen geografisten 

kohdemarkkinoiden tai erilaisten tapahtumatyyppien analyysi, valinta ja valinnan päivittäminen 

kuuluvat tähän kategoriaan.  

 

Kohdeyritys myös pyrkii pysymään perillä kohdemarkkinoidensa alaan vaikuttavista 

lakimuutoksista ja tarkkailemaan primäärimarkkinoiden toimijoiden, median sekä kuluttajien 

reaktioita lipunvälitykseen. Yksittäisen erittäin suositun ja sekundäärimarkkinalla kalliiksi 

hinnoitellun tapahtuman nostattamat otsikot ovat omiaan vaikuttamaan suuren yleisön 

mielipiteisiin ja sitä kautta edelleen alueelliseen lainsäädäntöön ja tapahtumajärjestäjien 

välitystoimintaan kohdistamiin vastatoimiin. Mikäli esimerkiksi yksittäinen promoottori on 

saanut paljon kritiikkiä kuluttajilta liittyen  aiempien tapahtumien lippujen huonoon 

saatavuuteen primäärimarkkinoilta ja korkeaan hintaan sekundäärimarkkinoilla, saattaa 

promoottori jatkossa asiakastyytyväisyyden nimissä suhtautua välitykseen entistä tiukemmin. 
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Tapahtumien haku – Kohdemarkkinoilla julkaistavien tapahtumien haku on runsaasti aikaa ja 

resursseja syövä toiminto, jonka onnistuminen vaikuttaa suoraan yrityksen potentiaaliseen 

liikevaihtoon ja tulokseen. Yleisesti voidaan todeta, että vain pieni osa julkaistavista 

tapahtumista on lipunvälityksen kannalta kaupallisesti kiinnostavia ja mitä useammilla 

kohdemarkkinoilla välittäjä toimii, sitä suurempi massa julkaistavia tapahtumia on käytävä läpi 

ja suodatettava potentiaalisten tapahtumien löytämiseksi. Tapahtumien haku toimii siis 

esikarsintana, jossa erilaisten parametrien ja kokemuksen avulla välittäjä pyrkii resurssien- ja 

ajansäästön saavuttamiseksi pudottamaan ei houkuttelevat tapahtumat pois jo ennen kuin ne 

päätyvät edellisessä kappaleessa esitellyn tapahtumakohtaisen prosessin suunnitteluvaiheeseen.  

 

Menetelmiä tapahtumien hakuun ja suodattamiseen on useita; välittäjä saattaa manuaalisesti 

käydä läpi artistien, urheiluseurojen, tapahtumapaikkojen tai primäärilipunmyyjien julkaisuja 

tai internetsivuja, informaatiota voidaan myös pyrkiä kokoamaan erilaisten sosiaalisen median 

kanavien, viihde- tai urheilu-uutisten kautta. Lisäksi edellä kuvattuja ja muita menetelmiä 

voidaan automatisoida tai ulkoistaa riippuen välittäjän käytössä olevista resursseista.  

 

Usein tapahtumatuotanto on jossain määrin syklistä; esimerkiksi vuodenajat ja urheilusarjojen 

aikataulut vaikuttavat usein voimakkaasti tarjolla olevien tapahtumien määrään ja laatuun. 

Tapahtumien haun kannalta syklisyyden ymmärtäminen ja kalenterimallien laadinta saattaa 

auttaa välittäjää kohdistamaan resurssinsa oikein ja keskittymään esimerkiksi aktiivisempaan 

kohdemarkkinaan tiettynä vuodenaikana. Tämän tutkimuksen kohdeyritys pyrkii tarkkailemaan 

jatkuvasti kaikkia kohdemarkkinoitaan, mutta tapahtumahaun painopiste siirtyy 

kalenterikuukauden perusteella tietyille markkinoille. Lisäksi yritys pitää yllä tietokantaa 

vuosittain toistuvista tapahtumista ja niiden oletetuista lipunmyyntiajankohdista. 

 

Toiminnanohjaus – Kuten mille tahansa yritykselle, myös välittäjille tehokas toiminnanohjaus 

ja inventaarionhallinta on perusedellytys onnistuneelle liiketoiminnalle. Välittäjä saattaa 

samanaikaisesti hallita kymmeniin tai satoihin eri tapahtumiin liittyviä lippumassoja, jolloin 

lippujen luettelointi, varastotilanteet, vastaanotto- ja toimitus sekä lippuihin liittyvien kulujen 

ja saamisten seuranta täytyy olla tarkasti dokumentoitu. Kohdeyrityksen tapauksessa 

toiminnanohjaus on toteutettu itse kehitetyn taulukkolaskentatyökalun avulla, mutta myös 

tapahtumalippujen välitykseen räätälöityjä kaupallisia toiminnanohjausjärjestelmiä ja 

inventaarionhallintatyökaluja on olemassa.  
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Joissain tapauksissa primäärilipunmyyjät ja välitysalustat tarjoavat välittäjille 

inventaarionhallintaa ja myyntiä helpottavia palveluita alustoillaan, mutta ne ovat luonnollisesti 

kytketty vain kyseisen palveluntarjoajan järjestelmään. Itsenäisesti työskentelevä välittäjä 

saattaa selvitä toiminnanohjauksen haasteista kevyemmällä infrastruktuurilla hoitaessaan itse 

kaikki työvaiheet, mutta erityisesti useita ihmisiä työllistävät välitysfirmat tai usean välittäjän 

muodostamat yhteistyössä toimivat kollektiivit tarvitsevat enemmän standardoituja ja 

kattavampia ratkaisuja. 

 

Toiminnanohjauksen ja toiminnanohjausjärjestelmien tarkoitus on siis kerätä ja yhdistellä 

oleellista tietoa helposti käsiteltävään muotoon ja siten pitää välittäjä ajan tasalla sekä 

taloustilanteensa että varsinaisten toimintojensa suhteen. Toiminnanohjaus tuottaa tämän 

lisäksi tietoa jatkuvan päätöksenteon tueksi. Myös yrityksen pakolliset velvoitteet liittyen 

esimerkiksi kirjanpitoon ja reskontraan helpottuvat hyvin järjestetyn toiminnanohjauksen 

seurauksena. 

 

Resurssien hallinta – Resurssienhallinnan prosessiin kuuluvat paitsi yllä mainitut 

toiminnanohjausjärjestelmät, myös muut työkalut ja tekniset apuvälineet ohjelmistoista 

laitteisiin ja mahdollisiin toimitiloihin, sekä näiden kehittäminen. Mikäli välittäjäyritys 

työllistää useampia ihmisiä, myös henkilöstöresurssien hallinta voidaan lukea kuuluvaksi tähän 

alueeseen.  

 

Taloudelliset resurssit ja niiden hallinta vaikuttavat välittäjän toimintaan hyvin voimakkaasti. 

Kuten jo työn aiemmassa vaiheessa todettiin, tapahtumaliput myydään primäärimarkkinoilla 

usein kuukausia ennen itse tapahtumaa ja välittäjä sitoo pääomiaan lippuihin usein heti tässä 

vaiheessa. Riippuen hankittujen lippujen myynnin ajankohdasta, myyntikanavasta ja 

mahdollisista maksuehdoista (esim. välitysalustojen ennakkomaksut) välitystoimintaan 

sitoutuvan pääoman määrä ja kiertonopeus saattavat vaihdella huomattavasti. Osa välittäjistä 

hyödyntää toiminnassaan vierasta pääomaa ottaen huomioon velkarahan mukanaan tuomat 

riskit ja lisäkustannukset. 

 

Tutkimuksen kohdeyritys hyödyntää liiketoiminnassaan muun muassa itse tuottamaansa 

toiminnanohjausjärjestelmää sekä joitakin muita toiminnan koordinointia ja tehostamista 

edesauttavaa teknistä ratkaisua. Palkattua henkilöstöä ei ole, mutta yritys pyrkii paikkaamaan 
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työvoiman ja muiden resurssien puutetta harjoittamalla yhteistyötä muutaman muun pienen 

välitysyrityksen kanssa tarkoituksenaan jakaa työkuormaa ja yhdistää resursseja koko 

kollektiivin hyödyksi. Kohdeyritys ei käytä toiminnassaan lainapääomia.  

 

Sidosryhmien hallinta – Välittäjäyrityksen tärkeimpiin sidosryhmiin voidaan katsoa kuuluvan 

hankintakanavina toimivat primäärilipunmyyjät, promoottorit, tapahtumapaikat sekä 

myyntikanavina useimmissa tapauksissa käytettävät välitysalustat. Joissain tapauksessa 

primäärilipunmyyjä voi toimia sekä hankinta- että myyntikanavana. Muita välittäjän 

sidosryhmiä ovat esimerkiksi yhteistyöyritykset joilta välittäjä hankkii alihankintana erilaisia 

resursseja tai palveluita. Myös asiakkaiden katsotaan perinteisesti kuuluvan yrityksen 

sidosryhmiin, mutta välitysalustojen kautta tapahtuvassa myynnissä välittäjä ei tyypillisesti ole 

itse suorassa kontaktissa asiakkaansa kanssa.  

 

Välittäjien keskuudessa himoittuna kilpailuetuna pidetyt suhteet primäärimarkkinoiden 

toimijoihin kuten promoottoreihin ja virallisiin lipunmyyjiin auttavat välittäjää paitsi suoraan 

hankkimaan haluamiaan lippuja, myös tarjoavat mahdollisuuden tärkeän informaation 

saamiseen; esimerkiksi riittävän aikainen tieto lippujen vapautusajankohdista tai ylimääräisen 

konserttipäivän julkaisusta voivat hyödyttää välittäjää merkittävästi. Johtuen primääritason 

toimijoiden vaihtelevasta ja paradoksaalisesta suhtautumisesta välitysliiketoimintaan, on 

uusien suhteiden luominen kuitenkin usein haastavaa. Työn kohdeyritys ei toistaiseksi ole 

onnistunut hankkimaan hyödyllisiä kontakteja markkinaekosysteemin ylemmiltä tasoilta.  

 

Myyntikanavien tapauksessa välittäjän hyvät suhteet välitysalustojen kanssa voivat johtaa 

etuihin esimerkiksi maksuaikatauluissa tai välitysalustan veloittamissa palkkioissa. 

Välitysalustat kuitenkin tarjoavat edellä mainitun kaltaista erityiskohtelua ja henkilökohtaista 

palvelua pääasiassa vain merkittävimmille välittäjilleen. Tutkimuksen kohdeyritys on 

luotettavuutensa sekä nopeasti kasvaneen liiketoimintansa ansiosta onnistunut luomaan suhteita 

pääasiallisina myyntikanavina käyttämiinsä välitysalustoihin, mikä on edelleen johtanut  

liiketoimintaa huomattavasti edistävien ennakkomaksusopimusten syntymiseen. 
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5 KOHDEYRITYKSEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 

 

Tässä luvussa sovelletaan työn aiemmissa vaiheissa esiteltyjä strategiatyökaluja 

kohdeyrityksen ja -toimintaympäristön kontekstissa sekä varmennetaan työkalujen avulla 

saatuja tuloksia haastattelututkimuksen tuottaman tiedon avulla. Kappaleissa 5.1 – 5.3 

suoritetut analyysit toteutettiin perustuen tutkijan havaintoihin kohdeyrityksestä ja toimialasta, 

minkä jälkeen tuloksia arvioitiin ja määritettiin kiinnostavia tai varmennusta kaipaavia teemoja 

ja alueita. Näiden havaittujen teemojen perusteella suunniteltiin kohdeyrityksen ulkopuolisille 

välittäjille suunnattu haastattelututkimus, jonka sisältö kysymyksineen ja tuloksineen esitellään 

kappaleessa 5.4.  

 

 

5.1 SWOT- analyysi kohdeyrityksen nykytilasta 

 

Kohdeyrityksen nykytilaa ja asemaa suhteessa kilpailijoihin pyritään arvioimaan SWOT-

analyysin avulla. Työn teoriaosiossa esitellyn mallin mukaisesti kohdeyrityksen ja ympäristön 

ominaisuuksia jaotellaan vahvuuksiin, heikkouksiin, uhkiin ja mahdollisuuksiin.  

 

Vahvuudet - Kohdeyrityksen vahvuudet voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen, jotka ovat 

osaaminen, ketteryys sekä tehokkuus. Osaamisen vahvuusalue ilmenee yrityksen kyvyssä 

toimia useilla markkinoilla maailmanlaajuisesti kun suurin osa sen kilpailijoista pysyttelee 

ainoastaan tutummilla kotimarkkinoillaan. Useammalla maantieteellisellä markkinalla 

toimiminen tasoittaa tapahtumatuotannon syklistä luonnetta välittäjän näkökulmasta ja lisää 

potentiaalisten tapahtumien kokonaismäärää. Käytännössä levittäytymisen mahdollistanut 

osaaminen piilee yrityksen tietotaidossa sekä kyvyssä löytää  ja arvioida tapahtumia 

standardoidulla menetelmällä, joka on osoittautunut toimivaksi maantieteellisestä markkinasta 

riippumatta. Käytetty menetelmä myös karsii potentiaalisia tapahtumia tehokkaasti, jolloin 

rajallisten resurssien kohdistaminen ainoastaan kaupallisesti kannattavimpiin tapahtumiin 

helpottuu. Pienemmillä markkinoilla ja yksittäisten pienempien tapahtumien kohdalla yritys on 

tasaisin väliajoin kyennyt havaitsemaan kysynnän kilpailijoitaan paremmin ja saavuttamaan 

hetkellisen sekundäärimarkkinan monopolin muiden välittäjien loistaessa poissaolollaan. 

Osaamisen vahvuusalueeseen kuuluu myös keskimääräistä kilpailijaa korkeampi tietotekninen 
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kompetenssi, mikä osaltaan on mahdollistanut yllä mainitun menetelmän kehittämisen sekä 

myös muita liiketoimintaa tehostavia teknisiä ratkaisuja esimerkiksi inventaarionhallinnan ja 

toiminnanohjauksen alueilla.  

 

Ketteryyden vahvuusalue pohjautuu strategiaan jossa yrityksen kulut ja rakenne pyritään 

pitämään mahdollisimman kevyenä. Kohdeyrityksen kustannusrakenteen keveydestä kertovat 

viime vuosien tilinpäätökset, joissa itse tapahtumalippujen hankinnan ulkopuolisia kuluja on 

ollut vain muutaman tuhannen euron verran.  Ketteryys ja kustannustehokkuus on saavutettu 

toimintamallilla, jossa yritys ei ole investoinut toimitiloihin eikä käyttänyt vakituista palkattua 

henkilöstöä. Henkilöstön puutteen mukanaan tuoma resurssivaje on tähän saakka pyritty 

täyttämään tehokkailla tietoteknisillä apuvälineillä, ulkoistamalla työvaiheita kiireisimpinä 

aikoina sekä liittymällä useamman pienemmän välittäjän muodostamaan kollektiiviin, jonka 

jäsenet jakavat resurssejaan yhteisen edun nimissä. Käytännössä välittäjäkollektiivi antaa 

kohdeyritykselle pääsyn suurempaan määrään informaatiota ja mahdollistaa työkuormien 

jakamisen liittyen esimerkiksi yksittäisiin tapahtumiin tai uusien toimintatapojen 

kehittämiseen. Kevyen kustannusrakenteen ja vakituisen henkilöstön puuttumisen hyödyt 

konkretisoituivat erityisesti kevään 2020 koronavirusepidemian aikana, kun yritys kykeni 

suuremmista kilpailijoistaan poiketen asettamaan liiketoimintansa nopeasti horrostilaan ja 

käytännössä nollaamaan juoksevat kustannuksensa. Toisaalta vahvuutena mainitulla 

ketteryydellä on kääntöpuolensa, jota avataan tarkemmin SWOT-analyysin heikkouksia 

käsittelevässä osiossa.  

 

Kohdeyrityksen viimeinen vahvuusalue, tehokkuus, tarkoittaa edellä mainittujen rajallisten 

resurssien maksimaalisen hyödyntämisen lisäksi pääoman kiertonopeuden mahdollistamaa 

koko liiketoiminnan tehokkuutta. Kohdeyritys on kyennyt luomaan pääasiallisina 

myyntikanavina toimivien suurten välitysalustojen kanssa suhteita, jotka ovat mahdollistaneet 

ennakkomaksusopimusten syntymisen. Näistä ennakkomaksusopimuksista johtuen kohdeyritys 

saa maksut välittämistään tapahtumalipuista jo toimituksen yhteydessä, kun taas valtaosa 

kilpailijoista joutuu odottamaan maksua usein kuukausien päähän kunnes itse tapahtuma on 

järjestetty. Ilman ennakkomaksusopimuksia toimivat kilpailevat välittäjät joutuvat sitomaan 

liiketoimintaansa kymmeniä kertoja enemmän pääomaa saavuttaakseen vastaavan tapahtuma- 

ja lippuvolyymin kuin työn kohdeyritys. Yrityksen suuri pääoman kiertonopeus mahdollistaa 

siis paitsi suuremman tapahtumaportfolion ylläpidon ja lippuvolyymin, pienentää myös 
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liiketoiminnan riskejä sekä mahdollistaa toiminnan ilman lainarahaa ja siihen liittyviä 

kustannuksia. 

 

Heikkoudet - Kohdeyrityksen merkittävimmät heikkoudet ovat yksipuoliset myynti- ja 

hankintakanavat, informaation puute sekä resurssien rajallisuus. Myös kohdeyrityksen 

sijaintivaltion suhteellisen korkea verotus voidaan lukea heikkoudeksi suhteessa moniin 

kilpailijoihin. 

 

Hankintakanaviin liittyvät heikkoudet johtuvat pohjimmiltaan siitä, että kohdeyritys ei ole 

onnistunut luomaan riittävästi suhteita primäärimarkkinan toimijoihin eli promoottoreihin, 

primäärilipunmyyjiin sekä tapahtumapaikkoihin. Kohdeyritys hankkii välittämänsä liput 

pääosin samoja reittejä pitkin kuin tavalliset kuluttajat, mikä tarkoittaa usein kovaa kilpailua 

halutuista lipuista ja vaatii ylimääräistä suunnittelua ja resurssien keskittämistä hankintaan eli 

hetkeen kun liput vapautuvat yleiseen myyntiin. Ne kohdeyrityksen kilpailijat, jotka ovat 

onnistuneet hankkimaan lippuja primääritoimijoilta epävirallisia reittejä pitkin jo ennen yleistä 

myyntiä, voivat keskittyä myyntien alkaessa hankinnan sijasta varhaisen vaiheen 

voitonmaksimointiin sekundäärimarkkinoilla sekä kokonaistilanteen seurantaan.  

 

Pääasiallisina myyntikanavina kohdeyrityksen käyttämät suuret välitysalustat veloittavat 

palveluistaan merkittäviä palkkioita; esimerkiksi Viagogon tapauksessa alustan veloittamat 

palkkiot voivat nousta jopa kolmannekseen lipun sekundäärimarkkinan myyntihinnasta. 

Vaikka kohdeyritys pitää välitysalustojen kanssa saavutettua ennakkomaksusopimusta 

merkittävänä kilpailuetuna, voidaan yksiselitteisesti todeta että merkittävä osa välitetyn lipun 

teoreettisesta tuottopotentiaalista valuu myyntikanavana käytetyn välitysalustan taskuun. 

Kohdeyrityksen käyttämät välitysalustat ovat paitsi kalliita, myös harvalukuisia, minkä vuoksi 

kohdeyrityksen neuvotteluasema esimerkiksi ongelmatilanteissa on vaihtoehtojen puuttuessa 

heikko. Kohdeyritys ei tällä hetkellä näe suurten välitysalustojen käytölle realistisia 

vaihtoehtoja ja suunnittelee tulevaisuudessakin myyvänsä suurimman osan portfolioonsa 

päätyvistä lipuista näiden alustojen kautta korkeista hinnoista huolimatta.  

 

Kohdeyrityksen usein kohtaama informaation puute juontaa juurensa niin ikään puutteellisiin 

suhteisiin primäärimarkkinan toimijoihin. Käytännössä informaation puute tarkoittaa 

epätietoisuutta myyntiin tulevien lippujen määrästä, myyntiin vapautuksen ajankohdista sekä 
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esimerkiksi mahdollisista lisäkonserteista. Tieto lippujen vapauttamisen ajoituksista vaikuttaa 

suoraan hankintaprosessiin kun taas tieto lisäkonserteista ja lippujen määrästä puolestaan 

vaikuttaa koko tapahtumastrategian muodostumiseen. Lisäksi informaatio esimerkiksi 

promoottorin todellisesta suhtautumisesta lippujen jälleenmyyntiin tai mahdollisista 

vastatoimista olisi ensiarvoisen tärkeä riskienhallinnan näkökulmasta. Niillä kohdeyrityksen 

kanssa kilpailevilla välittäjillä joilla on hyvät suhteet tapahtumajärjestäjiin, voidaan olettaa 

olevan edellä mainitun kaltaista infomaatiota ja sitä kautta etulyöntiasema suhteessa 

kohdeyritykseen, joka operoi suurelta osin samoilla tiedoilla kuin tavallinen kuluttaja.  

 

Kohdeyrityksen resurssien rajallisuus on suurelta osin kääntöpuoli yrityksen strategiavalinnasta 

jossa kustannuksia pyritään minimoimaan. Suuremmat ja pidempään toimineet kilpailijat 

omaavat usein vakituisen henkilöstön lisäksi  tehokkaita räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja sekä 

merkittävästi enemmän pääomaa, mikä antaa niille merkittäviä kilpailuetuja monilla osa-

alueilla. Kohdeyrityksen sisällä resurssien rajallisuus näkyy useimmiten henkilöstöpulana, 

mikä edelleen johtaa tarpeeseen priorisoida ja karsia samanaikaista huomiota vaativia 

potentiaalisiakin tapahtumia. Resurssien rajallisuus voidaan nähdä siinä mielessä merkittävänä 

heikkoutena, että kohdeyritys ei pääse täysimääräisesti hyödyntämään yrityksen kilpailuetuna 

mainittujen ennakkomaksusopimusten mukanaan tuomaa pääoman kiertonopeutta, mikä 

muutoin mahdollistaisi huomattavasti laajemman tapahtumaportfolion ylläpidon ja voittojen 

keräämisen samanaikaista huomiota vaativista tapahtumista nykyisen ”kermankuorinnan” 

sijaan. Lisäksi voidaan arvioida että paremmat henkilöstö- ja ohjelmistoresurssit olisivat 

auttaneet niissä tilanteissa, joissa välittäjien kannalta tuottoisiksi osoittautuneita tapahtumia on 

lipsahtanut kohdeyrityksen huomaamatta ohitse. 

 

Mahdollisuudet - Perustan lipunvälitysliiketoiminnan mahdollisuuksille yleisellä tasolla luovat 

pitkään jatkunut globaali tapahtumateollisuuden ja live-tapahtumien suosion kasvu sekä 

internetin mukanaan tuomat mahdollisuudet. Internet tarjoaa välittäjille lähes rajattomasti 

erilaista tietoa kuluttajista, trendeistä, tapahtumista sekä niiden suosiosta ja mahdollistaa 

samalla vaivattoman levittäytymisen uusille maantieteellisille markkinoille ja uusiin 

tapahtumatyyppeihin. Lisäksi globaalit, esimerkiksi sosiaalisen median avulla leviävät, trendit 

ja ilmiöt tuovat yhä enemmän suosittuja tapahtumia kuluttajien ja välittäjien ulottuville ympäri 

maailman. Esimerkkinä tällaisesta maailmanlaajuiseksi leviävästä paikallisista trendeistä 

voidaan mainita Etelä-Korealaisten K-pop artistien laajat viimeaikaiset konserttikiertueet 
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Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mitkä osoittautuivat omistautuneen ja maksukykyisen 

kuulijakunnan ansiosta suureksi kaupalliseksi menestykseksi monen välittäjän näkökulmasta. 

 

Kohdeyritys on perinteisesti keskittynyt pääasiallisesti konserttitapahtumiin, mutta edeltävän 

vuoden aikana tehty markkinatutkimus sekä muut valmistelut mahdollistavat tulevaisuudessa 

yhä paremmin myös erilaisten urheilutapahtumien ja -sarjojen lipunvälityksen valituilla 

markkinoilla. Kohdeyritys odottaa urheilutapahtumien lipuista saatavien katteiden olevan 

pienempiä verrattuna konserttitapahtumiin, mutta urheilutapahtumien suuren määrän ja 

toistuvan luonteen vuoksi niiden odotetaan tarjoavan mahdollisuuksia jatkuvan liiketoiminnan 

harjoittamiseen myös sellaisina suvantovaiheina kun potentiaalisia konserttitapahtumia ei ole 

näköpiirissä. Urheilutapahtumien lipunvälitys perustuu monissa tapauksissa kuitenkin 

kausikorttien hankintaan ja välitykseen, mikä on kohdeyritykselle kokonaan uusi 

välitystoiminnan osa-alue. Tästä syystä liiketoiminnan levittäminen urheilutapahtumien 

puolelle vaatii kohdeyritykseltä vielä tarkempaa analyysia ja toimintatapojen suunnittelua. 

 

Urheilutapahtumien lisäksi kohdeyrityksen huomio on kiinnittynyt kokonaan uuteen 

viihdeteollisuuden ja tapahtumatuotannon haaraan; e-urheiluun. Voimakkaasti suosiotaan 

kasvattava e-urheilu on jo jonkin aikaa tuottanut suuria yleisötapahtumia, joiden on raportoitu 

tuottaneen merkittäviä voittoja niiden lippuja välittäneille yrityksille. Toistaiseksi e-urheiluun 

liittyvät tapahtumat eivät ole kuitenkaan tuottaneet kohdeyritykselle uusia tulovirtoja. 

Kohdeyritys kuitenkin arvioi e-urheilun ja siihen liittyvien tapahtumien suosion nousevan 

jatkossakin voimakkaasti ja uskoo että ne muodostavat tulevaisuudessa merkittävän osan myös 

sen omasta liiketoiminnasta. E-urheilutapahtumiin levittäytyminen edellyttää kohdeyritykseltä 

kuitenkin huomattavan määrän markkinatutkimusta liittyen peleihin, joukkueisiin, tapahtumiin 

sekä potentiaalisiin asiakkaisiin.  

 

Johtuen kohdeyrityksen kevyestä rakenteesta ja välitysliiketoiminnan itsenäisestä luonteesta, 

voidaan kohdeyrityksen mahdollisuudeksi myöskin lukea kyky siirtää toimipaikkansa 

suhteellisen helposti uuteen sijaintiin esimerkiksi verohyötyjen saavuttamiseksi. Kohdeyritys 

toimii tällä hetkellä perustamispaikallaan, jossa verotusasteen voidaan katsoa olevan erittäin 

korkea verrattuna sen monien kilpailijoiden hyödyntämiin Sveitsin ja Maltan kaltaisiin alhaisen 

yritysveron toimintapaikkoihin. Saavutettavat verohyödyt siirrettäessä liiketoiminta näihin 
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valtioihin olisivat kohdeyrityksen alustavien arvioiden mukaan jopa 10-20% liiketuloksen 

määrästä. Toistaiseksi kohdeyrityksellä ei ole tarkkoja suunnitelmia toimintansa siirtämisestä.  

 

Uhat - Seurauksiltaan merkittävimpänä ja kokonaisvaltaisimpana uhkana lipunvälitykselle 

voidaan nähdä toimipaikan tai kohdemarkkinoiden lipunvälitystä rajoittavat lakimuutokset. 

Vaikka yleinen trendi regulaation vähentämisen ja vapaan kaupan edistämisen osalta näkyykin 

voimakkaampana, ovat yksittäiset valtiot ja osavaltiot ympäri maailmaa asettaneet erilaisia 

rajoituksia koskien tapahtumalippujen myyntiä myös viime vuosien aikana.  Sisällöltään 

rajoitukset voivat koskea tietynlaisten tapahtumien lipunvälityksen kieltämistä 

kokonaisuudessaan tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi välityspalkkioiden suuruuden rajoittamista. 

Välitystoiminnan kieltäminen yrityksen kotipaikassa pakottaisi yrityksen siirtämään sijaintiaan 

tai lopettamaan toimintansa, kun taas kohdemarkkinoiden rajoitukset vähentävät liiketoiminnan 

edellytyksiä ainoastaan kyseisillä markkinoilla.  

 

Lainsäädännön ulkopuolelta merkittävän uhan lipunvälitykselle tuovat tapahtumatuotannon ja 

lipunmyynnin alkupäätä hallitsevat primääritason toimijat sekä niiden pyrkimykset oman 

liiketoimintansa kehittämiseksi tai välitysbisneksen kitkemiseksi. Esimerkkinä 

primäärilipunmyyjien voitonmaksimoinnista voidaan nähdä Ticketmasterin Yhdysvalloissa 

joidenkin tapahtumien osalta harjoittama dynaamisen hinnoittelun malli, joka iskee suoraan 

työn aikaisemmassa vaiheessa esiteltyyn, sekundäärimarkkinan lähtökohtaisesti 

mahdollistavaan tapahtumalippujen alihinnoitteluun. Dynaamisessa hinnoittelussa 

primäärilipunmyyjän algoritmi arvioi jatkuvasti tapahtuman suosiota ja hinnoittelee liput 

reaaliajassa vastaamaan niiden kohtaamaa todellista kysyntää, jolloin lipunvälittäjän 

potentiaalinen kate pienenee merkittävästi tai häviää kokonaan.  

 

Primäärilipunmyyjien vastatoimiin välityksen kitkemiseksi voidaan puolestaan lukea erilaiset 

menetelmät rajoittaa lipun siirtämistä alkuperäiseltä ostajalta toiselle henkilölle. Keinot voivat 

olla perinteisiä menetelmiä kuten lipunhaltijan henkilöllisyyden tarkastaminen 

tapahtumapaikan ovella tai vaihtoehtoisesti modernimpia teknisiä ratkaisuja, esimerkiksi 

puhelimeen sidottujen QR-koodien tai lohkoketjuteknologian sisällyttämistä 

pääsylippuratkaisuihin. Aggressiiviset välitysliiketoimintaan suunnatut vastatoimet liittyvät 

kuitenkin usein yksittäisiin promoottoreihin tai artisteihin, sillä kuten työn aikaisemmassa 
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vaiheessa todettiin, välittäjät tarjoavat merkittäviä riskienhallintaan ja likviditeettiin liittyviä 

hyötyjä myös primäärilipunmyyjille ja promoottoreille.  

 

Kilpailijat ja niiden toiminta tuovat kohdeyrityksen näkökulmasta sekä suoria että välillisiä 

uhkia sen liiketoiminnalle. Kilpailijoiden muodostama suora uhka näkyy jatkuvasti 

hintakilpailussa välitysalustoilla sekä suosittujen lippujen hankintavaiheessa ilmenevinä 

ongelmina saada haluttuja lippuja ylipäätään hankituksi. Perinteisesti ala on laillisten 

kilpailijoiden ohella houkutellut myös rikollisia toimijoita, jotka paitsi kilpailevat 

kohdeyrityksen kanssa samoista asiakkaista, myös tahraavat koko välitysliiketoiminnan 

mainetta käyttämällä esimerkiksi laittomia ”lippubotteja” tai kaupittelemalla väärennettyjä 

lippuja. Rikollisen toiminnan aiheuttama imagohaitta ulottuu myös sekundäärimarkkinan 

laillisiin toimijoihin, ajaen pois potentiaalisia asiakkaita ja antaen lisää perusteita alan 

sääntelylle ja rajoittamiselle.  

 

Toimialaan suoraan liitymättömät, mutta siihen merkittävästi vaikuttavat uhat voivat olla 

esimerkiksi voimakas taloudellinen laskusuhdanne tai vaikkapa koronavirusepidemian 

kaltainen pandemia. Taloustilanteen huonontuessa kuluttajat pyrkivät säästämään rahaa ja 

kuluttavat yhä suuremmassa määrin vain välttämättömiin hyödykkeisiin ja palveluihin. 

Viihdetapahtumien liput ovat kuluttajien kannalta siis todennäköisesti yksi ensimmäisiä 

karsittavia kuluja. Vuoden 2020 globaali koronavirusepidemia puolestaan osoitti merkittävän 

tapahtumateollisuuden haavoittuvuuden kun yleisötapahtumat ja suuret kokoontumiset 

kiellettiin valtioiden toimesta vedoten yleiseen turvallisuuteen ja viruksen leviämisen 

estämiseen. Vaikutus koko tapahtumateollisuuden, lipunmyynnin ja lipunvälityksen 

ekosysteemiin oli lamauttava. 

 

Edellä mainittujen koko välitystoimialaa varjostavien tekijöiden lisäksi kohdeyritystä uhkaa 

mahdollisesti myös eräs tarkemmin määritelty kehityskulku; välitysalustojen 

ennakkomaksusopimusten lakkauttaminen. Ennakkomaksusopimukset voivat peruuntua 

välitysalustojen yksipuolisilla päätöksillä ja huhuja tämän käytännön lakkauttamisesta 

koronavirusepidemiasta aiheutuneiden talousvaikeuksien seurauksena on jo kantautunut 

kohdeyrityksen korviin. Ennakkomaksusopimuksia tiedetään myös lakkautetun tilanteissa, 

jossa niistä nauttinut välittäjä on toiminnassaan tehnyt toistuvia virheitä esimerkiksi 

välitettyään asiakkailleen lippuja jotka ovat päätyneet alkuperäisen lipunmyyjän mitätöimiksi.   
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Kohdeyrityksen liiketoiminta nykymuodossaan ja -laajuudessaan perustuu vahvasti 

ennakkomaksusopimusten olemassaoloon ja mikäli sopimukset lakkautettaisiin, olisi 

kohdeyritys pakotettu supistamaan liiketoimintaansa tai turvautumaan lainapääoman käyttöön.  

 

 

5.2 Toimintaympäristön PESTEL- analyysi 

 

PESTEL-analyysilla pyritään havainnoimaan ja luokittelemaan kohdeyrityksen 

toimintaympäristön ominaisuuksia työn teoriaosiossa esitetyn mallin mukaisesti. Suurin osa eri 

kategorioihin jaoteltavista toimintaympäristön ominaisuuksista on mainittu jo aiemmin 

tutkimuksen aikana ja havainnot ovat osittain päällekkäisiä esimerkiksi SWOT-analyysin 

ulkoisia tekijöitä arvioivan osuuden kanssa. Analyysi auttaa kuitenkin jäsentelemään jo kerättyä 

tietoa ja sen puitteissa voidaan mainita muutamia kokonaan uusia asioita.  

 

Poliittiset lipunvälitykseen ja tapahtumateollisuuteen suoraan vaikuttavat tekijät tarkoittavat 

käytännössä alaan kohdistuvaa regulaatiota sekä yleistä yrityksiä, työvoimaa sekä kuluttajia 

koskevaa päätöksentekoa. Nimenomaan tapahtumalippujen välitysliiketoimintaan liittyvät 

poliittiset aloitteet juontavat juurensa yleensä äänestäjien mielipiteeseen tai yritysten 

harjoittamaan lobbaukseen. Esimerkkinä yleisen mielipiteen ajamasta poliittisesta 

vaikuttamisesta voidaan nähdä Isossa-Britanniassa viime vuosina  reiluuden ja 

kuluttajaoikeuksien nimissä tapahtunut kansanedustajien kampanjointi välittäjiä ja välitysalusta 

Viagogon toimintaa vastaan. (Davies, 2019) Suurten markkinatoimijoiden poliittiseen 

päätöksentekoon vaikuttavaa lobbausta on taas nähty erityisesti Yhdysvalloissa, jossa sekä 

primäärilipunmyyjät että välitysalustat ovat pyrkineet edistämään oman liiketoimintansa 

edellytyksiä tukemalla erilaisia lakialoitteita. (Stein, 2014, s. 42-45) 

 

Välillisesti poliittinen päätöksenteko ohjaa monia PESTEL-analyysin muihin osa-alueisiin  

luokiteltavia ominaisuuksia. Verotukseen, lainsäädäntöön sekä yleiseen taloudenpitoon liittyvä 

politiikka vaikuttaa vähintäänkin epäsuorasti tapahtumateollisuuteen ja sitä kautta 

tapahtumalippujen välittäjiin. Edellä mainittuja tekijöitä käsitellään tarkemmin analyysin 

myöhemmissä osioissa. Myös poliittiset jännitteet ja yleinen vakaus voivat vaikuttaa 

tapahtumien suosioon ja järjestämiseen, mistä äärimmäisenä esimerkkinä voidaan nähdä 

vaikkapa vuoden 2015 Pariisissa urheilu- ja musiikkitapahtumien yhteydessä tapahtuneet 
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terrori-iskut. Iskuja seuraavina viikkoina useat urheilu- ja musiikkitapahtumat peruttiin ja 

uusien iskujen uhka todennäköisesti vaikutti massatapahtumien suosioon vielä pitkään iskujen 

jälkeenkin.   

 

Kohdeyrityksen näkökulmasta poliittiset tekijät ovat toistaiseksi vaikuttaneet näkyvästi sen 

liiketoimintaan vain joillakin sen useista kohdemarkkinoista, mutta yrityksen kotipaikalla 

tapahtumalippujen välitys ei ole saanut niin merkittävää huomiota että alaa olisi ryhdytty 

erityisesti säätelemään. Kohdeyrityksen kotipaikan verotusta, työvoimapolitiikkaa sekä muita 

alueita koskevat päätökset vaikuttavat kaikkien toimipaikan yritysten tapaan luonnollisesti 

myös kohdeyritykseen ja sen toimintaedellytyksiin. On kuitenkin huomionarvoista, että 

kohdeyritys ei harrasta välitysliiketoimintaa juuri lainkaan sen kotimarkkinoilla, joten yrityksen 

sijaintipaikan suoraan tapahtumatuotantoon liittyvät päätökset eivät muualla sijaitsevien 

sidosryhmien (asiakkaat, toimittajat, myyntikanavat) vuoksi juurikaan vaikuta kohdeyrityksen 

toimintaan. Yritys pyrkiikin aktiivisesti seuraamaan tärkeimpiä kohdemarkkinoitaan sekä 

sidosryhmiään koskevia poliittisia päätöksiä ulkomailla. 

 

Ekonomiset tekijät vaikuttavat suoraan lipunvälittäjien ja koko tapahtuma-alan kykyyn tuottaa 

voittoa. Yleisimpänä yrityksiin vaikuttavana tekijänä voidaan pitää talouden suhdanteita ja 

kuluttajien ostovoimaa, joiden vaikutusten voidaan olettaa korostuvan viihdetapahtumien ja 

lipunvälitysliiketoiminnan kontekstissa; taloustilanteen ollessa huono kuluttaja karsii 

todennäköisesti ensimmäisenä ei-välttämättömistä kuluistaan, kuten musiikki- ja 

urheilutapahtumiin osallistumisesta. Suhdanteiden voidaan katsoa vaikuttavan myös erilaisten  

lipputyyppien suosioon ja esimerkiksi halvempien lippujen suhteellinen kysyntä saattaa 

laskusuhdanteen aikana kasvaa kalliimpien lipputyyppien kustannuksella.  

 

Ekonomisiin tekijöihin voidaan lukea myös esimerkiksi työvoiman hinta, korkotaso sekä 

verotus. Edellä mainitut kolme tekijää vaikuttavat merkittävästi välitysyrityksen liiketoiminnan 

käytännön järjestelyihin. Esimerkiksi tämän työn kohdeyritys on pitänyt sijaintipaikkansa 

työvoimaa sivukuluineen liian kalliina palkatakseen vakituista henkilöstöä havaitusta 

resurssivajeesta huolimatta. Viime vuosien matala korkotaso puolestaan on  mahdollistanut 

lainarahan hyödyntämisen pääomaintensiivisen liiketoiminnan tukemiseksi, mitä monet 

kohdeyrityksen kilpailijat ovatkin käyttäneet hyödykseen. Verotuksellisilla tekijöillä on 

luonnollisesti suora yhteys välitysliiketoimintaa harjoittavan yrityksen lopulliseen tulokseen ja 
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työn kohdeyritys onkin havainnut kärsivänsä kotipaikkansa korkeasta veroasteesta verrattuna 

useisiin veroparatiiseihin rekisteröityneisiin kilpailijoihinsa.  

 

Kohdeyrityksen toimiessa useilla markkinoilla ympäri maailman, myös valuuttakurssit ja 

niiden muutokset vaikuttavat liiketoiminnan tulokseen. Käytännön mahdollisuudet 

valuuttakurssimuutosten vaikutusten optimointiin lipunvälityksessä ovat kuitenkin rajalliset ja 

yritys on katsonut ettei sen liikevaihdon suuruusluokka toistaiseksi edellytä valuuttakurssien 

vaikutuksen tarkempaa käsittelyä. 

 

Sosiaaliset tekijät ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja kulutusta ja luovat erilaisia trendejä. 

Tästä syystä ne ovat äärimmäisen tärkeitä yrityksille, joiden olemassaolo perustuu viihteen ja 

urheilun massatapahtumiin. Lipunvälittäjän liiketoimintaprosessin kaupallisen analyysin vaihe 

perustuu suurelta osin kuluttajien kiinnostuksen ja mielipiteiden ennakointiin kyseisen 

tapahtuman osalta. Yleisesti voidaan todeta että viihde- ja kulttuuritapahtumien suosio on ollut 

pitkään kasvussa globaalisti. 

 

Kulttuuriset tekijät vaikuttavat erilaisten tapahtumien suosioon eri markkinoilla. Esimerkiksi 

jääkiekkotapahtumien tai kantrimusiikin suosio saattaa olla tietyillä maantieteellisillä alueilla 

äärimmäisen kovaa, mutta täsmälleen sama tapahtuma toistettuna maantieteellisellä tai 

kulttuurillisella lähialueella ei välttämättä aiheuta kovinkaan suurta innostusta kuluttajissa. 

Toisaalta globalisaatio ja internet ovat tehneet tietyistä paikallisista trendeistä 

maailmanlaajuisia, josta esimerkkinä voidaan pitää jo aikaisemmin mainittua K-popin 

viimeaikaista suosiota ympäri maailman.  Toisena lipunvälittäjiä kiinnostavana uutena trendinä 

voidaan ajatella pc- ja konsolipelaamisen suosion kasvua mikä on edelleen synnyttänyt e-

urheilun käsitteen ja siihen liittyvät kokonaan uudet yleisötapahtumat.  

 

Demografisten ominaisuuksien ymmärtäminen jopa  yksittäisten tapahtumien kontekstissa on 

oleellista lipunvälittäjien näkökulmasta. Työn kohdeyritys on havainnut selkeitä painotuksia eri 

lipputyyppien suosion välillä kun huomioidaan yksittäisen tapahtuman asiakasprofiili 

esiintyjän ja odotetun asiakkaan iän suhteen; esimerkiksi Sir Rod Stewartin konserteissa 

oletettavasti keskimääräistä vanhempi asiakaskunta suosii laadukkaita istumapaikkoja 

seisomapaikkojen sijaan kun taas esiteinien rakastaman poikabändin lavan edessä sijaitsevat 

seisomapaikat ovat ymmärrettävästi kaikkein halutuimpia.   
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Sosiaalisten tekijöiden ja asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen arviointiin on monenlaisia 

työkaluja ja menetelmiä ja työn kohdeyritys kokee näiden asioiden ennakoinnin vahvuutenaan 

suhteessa kilpailijoihin. Tästäkin huolimatta tapahtumien lopullinen kysyntä poikkeaa usein 

ainakin jonkin verran alkuperäisistä arvioista. Yleisellä tasolla yhtenä välitysliiketoimintaa 

tukevana ilmiönä voidaan nähdä internet-ajan mukanaan tuoma elämänrytmin nopeutuminen, 

jonka vuoksi kuluttajat saattavat suosia tapahtumalippujen hankintaa spontaanisti vasta 

tapahtumapäivän lähestyessä sen sijaan että lukitsisivat aikataulunsa ja pääomansa kuukausia 

ennen tapahtumaa lippujen tullessa myyntiin. 

 

Teknologiset tekijät ovat lähimenneisyydessä muokanneet useita teollisuudenaloja 

dramaattisesti esimerkiksi internetin ja alustatalouden myötä, eikä lipunvälitys ole tähän 

poikkeus. Työn aiemmassa vaiheessa kuvattiin tapahtumalipun muuttumista internetin 

välityksellä siirtyväksi digitaaliseksi tuotteeksi, mikä on tuonut riippumattomille 

lipunvälittäjille sekä liiketoiminnallisia etuja että haittoja. Toisaalta välitettävien lippujen 

hankinta sekä logistiikka on yksinkertaistunut, mutta toisaalta digitaalisuus tarjoaa 

primääritoimijoille entistä laajempia mahdollisuuksia rajoittaa halutessaan 

sekundäärimarkkinoiden välitysliiketoimintaa. Internetin globaali luonne helpottaa välittäjän 

siirtymistä kokonaan uusille maantieteellisille markkinoille ja myyntikanavina toimivien 

välitysalustojen ponnistelut hakukoneoptimoinnin ja digitaalisen mainonnan saralla takaavat 

välittäjien lipuille joskus jopa primäärilipunmyyjää suuremman näkyvyyden. 

 

Internet tarjoaa verkossa toimiville yrityksille paitsi laajempia markkinoita, myös valtavan 

määrän liiketoiminnassa hyödynnettävää informaatiota. Lipunvälittäjän näkökulmasta tämä 

informaatio tarkoittaa ennenkaikkea tapahtumiin ja kuluttajiin liittyvää tietoa, kuten tietoja 

järjestettävistä tapahtumista, niistä kiinnostuneista potentiaalisista asiakkaista sekä muista alaa 

yleisemmin koskettavista asioista. Esimerkiksi työn kohdeyritys on saavuttanut merkittävän 

kilpailuedun luodessaan menetelmän jossa yhdistellään vapaasti internetissä saaatavilla olevaa 

informaatiota, esimerkiksi tapahtumien historiatietoja ja sosiaalisen median dataa, tulevien 

tapahtumien todellisen kysynnän arvioimiseksi.  

 

Edellä mainittuja ja muita välittäjän prosesseja voidaan resursseista riippuen myös 

automatisoida, mikä osaltaan johtaa tuottavuuden kasvuun ja säästöihin esimerkiksi 

henkilöstöresurssien alueella. Työn kohdeyritys onkin pyrkinyt hyödyntämään erilaisia teknisiä 
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ratkaisuja tehostaakseen ja automatisoidakseen erityisesti uusien tapahtumien löytämiseen sekä 

inventaarionhallintaan ja toiminnanohjaukseen liittyviä prosessejaan. 

Tulevaisuudessa tekninen kehitys voi kuitenkin tarjota välittäjän näkökulmasta hyötyjen lisäksi 

myös haittoja. Ne lippumarkkinoiden primääritason toimijat, jotka vastustavat 

välitysliiketoimintaa ovat jo testanneet erilaisia teknisiä menetelmiä välityksen rajoittamiseksi. 

Esimerkkejä rajoituskeinoista ovat esimerkiksi lohkoketjuteknologiaan perustuva lipunmyynti 

sekä alkuperäisen ostajan puhelimeen sidottu vaihtuvan QR-koodin sisältävä digitaalinen 

pääsylippu. Ticketmasterin Yhdysvalloissa jo jonkin aikaa käyttämä algoritmiin perustuva 

dynaaminen hinnoittelu puolestaan on teknologian mahdollistama ratkaisu, joka auttaa 

primäärilipunmyyjää veloittamaan lipuistaan todellista markkinahintaa perinteisen 

alihinnoittelun sijaan. Mikäli primäärilipunmyyjät tämän teknologian myötä siirtyvät 

hinnoittelussaan tarkemmin seuraamaan todellisia markkinahintoja, on välittäjien koko 

liiketoiminnan perusta uhattuna.  

 

Ekologiset tekijät vaikuttavat tapahtumatuotantoon ja lipunvälitykseen jonkin verran, mutta 

suorien vaikutusten etsiminen koettiin haastavammaksi kuin monien muiden PESTEL-

analyysin kategorioiden osalta. Alueelliset ympäristöön liittyvät ominaisuudet kuten erot 

ilmastossa ja vuodenajoissa saattavat vaikuttaa järjestettävien tapahtumien luonteeseen sekä 

tapahtumapaikkojen valintaan, mikä kapasiteettiominaisuuksien muodossa vaikuttaa edelleen 

välittäjien liiketoimintaan. Esimerkiksi kylmissä olosuhteissa tapahtumat painottuvat 

sisätiloihin ulkoilmatapahtumien sijasta, minkä yleisesti voidaan katsoa rajoittavan 

osallistujamääriä fyysisen tilanpuutteen vuoksi. Poikkeukselliset vuodenaikaan tai 

ilmastonmuutokseen liittyvät luonnonilmiöt kuten trooppiset myrskyt tai tulvat saattavat 

puolestaan peruuttaa suunniteltuja tapahtumia, mikä edelleen johtaa alueellisesti koko 

tapahtumateollisuuden tulonmenetyksiin.  

 

Aiemmin vähemmälle huomiolle jäänyt ja tätä työtä kirjoittaessa merkittäväksi osoittautunut 

pandemioiden uhka tapahtumateollisuudelle ja sitä kautta lipunvälitykselle voidaan myös lukea 

ekologisiin tekijöihin. Tämän tutkimuksen aikana levinneen maailmanlaajuisen 

koronavirusepidemian lopulliset seuraukset tapahtuma-alalle ovat tämän tutkimuksen 

tekohetkellä vielä hämärän peitossa,  mutta siitä aiheutuvien tulonmenetysten voidaan arvioida 

olevan mittavia kaikkien tapahtumaekosysteemin toimijoiden näkökulmasta. Suuret 

massatapahtumat ja joukkokokoontumiset kiellettiin lain nojalla epidemian rajoittamiseksi 
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suuressa osassa maailmaa ja varsinaisten rajoitusten poistuessa psykologisten negatiivisten 

vaikutusten voidaan olettaa jatkuvan vielä pitkään.  

Yksittäisten välitysyritysten näkökulmasta koronavirusepidemiassa ei ole kyse pelkästään 

perutuista tapahtumista koituvista tulonmenetyksistä; välitysyritykset saattavat jäädä hankalaan 

tilanteeseen asiakkaiden vaatiessa rahojaan takaisin samalla kun osa primäärilipunmyyjistä 

tarjoaa oman maansa lainsäädännön mukaisesti välittäjille rahan sijasta lahjakortteja omiin 

palveluihinsa. Tällöin välittäjä saattaa olla velvollinen palauttamaan rahat omille asiakkailleen 

täysimääräisesti, saadessaan itse kaukana tulevaisuudessa käytettäviä lahjakortteja 

primäärimyyjiltä. Kohdeyrityksen kontaktit välitysalustoilla ovat kertoneet, että useat 

erityisesti lainarahalla operoivat välitysyritykset ovatkin koronavirusepidemian seurauksena 

konkurssin partaalla. Kohdeyritys on olosuhteisiin nähden vahvassa asemassa, sillä se on 

kyennyt pääasiallisesti välttämään rahojensa lukkiutumisen eikä se käytä toiminnassaan 

lainapääomia.  

 

Ekologisiin tekijöihin perustuvat epäsuorat vaikutukset saattavat tulevaisuudessa näytellä yhä 

merkittävämpää osaa tämän kategorian vaikutuksista. Yleisesti lisääntynyt ympäristötietoisuus 

sekä huoli ilmastoasioista voi johtaa esimerkiksi lentomatkustamisen vähenemiseen, mikä 

osaltaan saattaa rajoittaa kauempaa tulevien kuluttajien osallistumista lentomatkustusta 

edellyttäviin  tapahtumiin. Tapahtumajärjestäjien ja esiintyjien profiloituminen ilmastoasioissa 

saattaa toimia yhtenä niiden suosioon tai toimintaan vaikuttavista tekijöistä, mistä esimerkkinä 

voidaan nähdä suositun rockartisti Coldplayn ilmoitus keskeyttää kaikki kiertueensa kunnes ne 

voidaan toteuttaa ympäristöä aktiivisesti hyödyttävällä tavalla. (Snapes, 2019) 

Yleisötapahtumien käytännön järjestelyihin vaikuttavat myös erilaiset ympäristölait, mikä 

saattaa heijastua kohonneiden kustannusten kautta lippujen ja oheistuotteiden hintoihin, mikä  

edelleen vaikuttaa lippuhintojen välityksellä myös välittäjien kustannuksiin ja odotettavissa 

olevaan tuottopotentiaaliin.  

 

Työn kohdeyritys ei ole omassa toiminnassaan juurikaan ottanut huomioon ympäristöön 

liittyviä näkökulmia. Yritys välittää pääosin digitaalisia tuotteita hyödyntäen luonteeltaan 

anonyymejä välitysalustoja, joten toiminnan ympäristövaikutukset ja esimerkiksi 

mahdollisuudet profiloitua kilpailijoita ympäristöystävällisempänä toimijana on koettu 

vähäisiksi.  
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Lainsäädännölliset tekijät ovat välitysyrityksen kotipaikan tai kohdemarkkinoiden asettamia 

lakiin perustuvia toimintaa mahdollistavia tai rajoittavia tekijöitä. Lainsäädännölliset tekijät 

ovat seurausta PESTEL-analyysin ensimmäisenä kategoriana esitellyistä poliittisista tekijöistä, 

mitkä puolestaan juontavat juurensa usein kansalaisten yleiseen mielipiteeseen tai yritysten 

päättäjiin kohdistamaan lobbaukseen.  

 

Käytännössä lipunvälitystä suoraan koskevat lainsäädännölliset tekijät ovat toiminnan 

kokonaan kieltävät tai esimerkiksi kateprosenttia rajoittavat lait ja säädökset, jotka vaihtelevat 

maakohtaisesti. Myös esimerkiksi kuluttajansuojaan liittyvät asiat voidaan luokitella tähän 

kategoriaan. Kuluttajasuojan tulkintojen merkitys realisoitui kohdeyritykselle eräällä sen 

kohdemarkkinoista, kun useat yrityksen asiakkaat onnistuivat jälkikäteen peruuttamaan 

ostamansa liput paikallisen kuluttajansuojaviranomaisen ja luottokorttiyhtiön avustuksella 

huomattuaan, että lippujen markkinahinta laski merkittävästi ostoja seuranneina kuukausina. 

Kohdeyritys päätti jättää asian riitauttamatta ja seurauksena kärsi merkittävistä 

tulonmenetyksistä kauppojen peruuntuessa. 

 

Internetin kautta tapahtuvan globaalin lipunvälityksen lainsäädäntöön liittyvät toimivalta-asiat 

eivät myöskään ole yksinkertaisia. Joissan tapauksissa primäärimyyjä, asiakas, välittäjä, 

välitysalusta ja itse tapahtuma saattavat kaikki kuulua eri valtion lainsäädännön alle, jolloin 

lainsäädännön soveltamisesta tulee usein monimutkaista. Kohdeyritys on toistuvasti pyrkinyt 

selvittämään laillisia edellytyksiään välittää ulkomailta sellaisia tapahtumalippuja, joiden 

välittäminen niiden alkuperäisessä myyntipaikassa on kiellettyä. Asiaa selvittäneet tahot eivät 

kuitenkaan ole kyenneet antamaan yksiselitteisiä vastauksia liittyen toimintatavan laillisuuteen, 

minkä vuoksi yritys on toistaiseksi pidättäytynyt toimimasta kyseisillä markkinoilla. Paikalliset 

lait vaikuttavat myös esimerkiksi promoottorien ja primäärilipunmyyjien kykyyn rajoittaa 

lippujen jälleenmyyntiä käyttöehtojensa puitteissa, mikä vaikuttaa suoraan välittäjien 

toimintaedellytyksiin. 

 

Lainsäädännöllisillä tekijöillä laajemmin tarkasteltuna on myös vaikutuksia lipunvälittäjien 

liiketoimintaan. Esimerkiksi toimipaikan työvoimaan ja verotukseen liittyvä lainsäädäntö 

vaikuttaa suoraan kaikkien yritysten toimintaedellytyksiin, kun taas esimerkiksi kilpailulait 

saattavat vaikuttaa välitystoimintaa ympäröivän ekosysteemin rakenteeseen. Esimerkkinä 

kilpailulakien mahdollisista vaikutuksista alan tulevaisuuteen voidaan nähdä Yhdysvaltain 
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kilpailuviranomaisten hyväksymä Ticketmasterin ja Live Nationin yhdistyminen vuonna 2010 

sekä viranomaisten lopullista päätöstä tätä tekstiä kirjoittaessa odottava, välittäjän 

vaihtoehtoisia myyntikanavia entisestään vähentävä, välitysalusta Viagogon ja Stubhubin 

fuusio.  

 

Kohdeyritys on havainnut että lainsäädännöllisten tekijöiden huomioiminen on haastava ja  

merkittävästi resursseja syövä osa-alue, jonka merkitys korostuu entisestään useilla 

maantieteellisillä markkinoilla toimittaessa. Yrityksen sijaintipaikan lainsäädännön voidaan 

katsoa antavan itse välitysliiketoiminnalle hyvät edellytykset, sillä se ei vaadi erityistä 

toiminnan lisensointia tai aseta sille muita rajoituksia poiketen useiden kilpailevien yritysten 

kotipaikoista. Ekonomisten tekijöiden yhteydessä jo kertaalleen mainittu verotus voidaan sen 

sijaan lukea rasitteeksi kohdeyrityksen näkökulmasta. 

 

 

5.3 Kohdeyrityksen ja alan tulevaisuus – Porterin viisi voimaa 

 

Teoriaosuudessa esitellyn Porterin viiden voiman mallin avulla pyritään kartoittamaan 

kohdeyrityksen toimialan houkuttelevuutta ja tuottamaan tietoa alan tulevaisuuden näkymien 

arviointiin. Kappaleessa käsitellään yksitellen näiden viiden markkinavoiman tilannetta 

tapahtumalippujen välitysliiketoiminnan kontekstissa. 

 

Uusien tulokkaiden uhka - Kohdeyrityksen harjoittaman riippumattoman välitystoiminnan 

käynnistäminen on periaatteessa helppoa eikä vaadi suuria panostuksia esimerkiksi 

toimitiloihin, laitteisiin tai henkilöstöön. Verkon välityksellä on saatavilla lähes rajattomasti 

tietoa tulevista ja menneistä tapahtumista sekä potentiaalisten asiakkaiden mieltymyksistä. 

Primäärilipunmyyjien toimiessa hankintakanavina ja myynnin ja markkinoinnin tapahtuessa 

internetin suurilla välitysalustoilla, periaatteessa kenellä tahansa on peruselementit 

välitysliiketoiminnan käynnistämiseen. Johtuen suurilla välitysalustoilla tapahtuvan välityksen 

anonyymista luonteesta sekä välittäjien taipumuksesta pitää matalaa profiilia, eivät uudet 

tulokkaat myöskään kohtaa vahvoista brändeistä tai kuluttajien brändiuskollisuudesta johtuvia 

alalle tulon esteitä. Kohdeyrityksen havaintojen perusteella tavallisten kuluttajien tai 

satunnaisten harrastelijavälittäjien helposti tunnistettavia myyntilistauksia ja hintareagointeja 

näkeekin välitysalustoilla usein. 
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Tärkeimpänä uusia tulokkaita rajoittavana tekijänä voidaan nähdä alalla vaadittavan 

kokemuksen ja osaamisen puute. Tavallinenkin kuluttaja voi tehdä voittoa myymällä 

ylimääräiset lippunsa yksittäiseen suosittuun konserttiin, mutta pidemmällä aikavälillä 

kannattavan ja useita tapahtumatyyppejä sekä maantieteellisiä markkinoita käsittävän 

liiketoiminnan ammattimainen harjoittaminen järkevällä riskiprofiililla vaatii huomattavasti 

enemmän tietotaitoa. Erityisesti osaamisen puute korostuu tapahtumahaun, kaupallisen 

analyysin sekä riskianalyysin prosessivaiheissa. Uudet tulokkaat eivät myöskään oletettavasti 

omaa suhteita primäärimarkkinoiden toimijoihin, jolloin epävirallisia hankintakanavia ei voida 

hyödyntää eikä riskienhallinnan kannalta oleellista informaatiota esimerkiksi lisätapahtumien 

järjestämisestä tai uusien lippujen vapautumisesta ole saatavilla. Yhtenä merkittävänä alalle 

tuloa rajoittavana tekijänä voidaan pitää myös välitysalan huonoa mainetta sekä sitä, että 

liiketoiminta perustuu monissa tapauksissa primäärilipunmyyjän käyttöehtojen rikkomiseen. 

Käsitys kunkin primäärilipunmyyjän todellisesta suhtautumisesta lippujensa välitykseen sekä 

tietämys myyjien mahdollisesti harjoittamista vastatoimista ja niiden välttämisestä voidaankin 

lukea jo alalla kokemusta keränneiden välittäjien kilpailueduksi.  

 

Kuten ylempänä todettiin, tapahtumalippujen välitysliiketoiminnan voi muilta osin käynnistää 

suhteellisen pienillä aloitusresursseilla, mutta uuden tulokkaan tapauksessa välitettäviin 

tapahtumalippuihin sitoutuu kuitenkin merkittäviä määriä pääomaa pitkiksikin ajoiksi 

ennakkomaksusopimusten puuttuessa. Aloitteleva välittäjä voi toki pyrkiä myymään lippunsa 

suoraan asiakkaille ilman välitysalustoja, jolloin kaupan syntyessä lippuihin sitoutunut pääoma 

olisi heti uudelleen välittäjän käytettävissä, mutta tällöin uusi tulokas joutuu käyttämään 

merkittävästi ylimääräisiä resursseja asiakashankintaan välitysalustojen ulkopuolella eikä 

todennäköisesti tavoita suurinta osaa potentiaalisista ostajista.    

 

Viimeisen alalle tulon esteen saattavat muodostaa uuden tulokkaan kotipaikan tai 

suunniteltujen kohdemarkkinoiden lait ja säädökset, esimerkiksi lipunvälitysliiketoiminnan 

täyskielto tai toiminnan harjoittamiseksi vaadittava lisensointi.  
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Substituuttien uhka - Substituutit ovat tuotteita tai palveluita, jotka täyttävät samankaltaisen 

tarpeen asiakkaiden näkökulmasta. Tapahtumalippujen tapauksessa substituutteja voidaan 

yleisesti arvioida olevan hyvin vähän, sillä suuri osa tapahtumalipun viehätyksestä ei 

välttämättä liity pelkästään tapahtuman näkemiseen vaan kokonaisvaltaiseen paikan päällä 

koettavaan elämykseen, johon kuuluvat itse esityksen  tai urheiluottelun lisäksi  kaikilla aisteilla 

koettava tunnelma sekä muun yleisön kanssa koettava yhteisöllisyyden tunne ja ihmiskontaktit.  

 

Osittaisiksi tapahtumalipun substituuteiksi voidaan edellä mainituista piirteistä huolimatta 

käsittää esimerkiksi tapahtumien televisiointi tai lähetys radion kautta, mikä mahdollistaa 

kuluttajan välillisen osallistumisen tapahtumaan joko ilmaiseksi tai esimerkiksi television 

maksukanavan hinnalla. Kuluttajan kannalta tapahtuman seuraaminen television kautta on 

useimmiten siis huomattavasti edullisempaa kuin lipun hankkiminen varsinaiseen tapahtumaan. 

Uudempana television ja radion rinnalle tulleena menetelmänä tapahtumien lähettämiseen ja 

etämyyntiin ovat tulleet erilaiset internetin suoratoistopalvelut, joiden kautta esimerkiksi 

urheiluseurat voivat itsenäisesti myydä katseluoikeuksia tapahtumiinsa.  

 

Kohdeyrityksen näkökulmasta substituuteiksi voidaan myös käsittää itse tapahtumalipun 

substituuttien lisäksi välityspalvelun substituutit, eli tilanne jossa asiakkaat hankkivat oikeuden 

osallistua tapahtumaan jollakin muulla keinolla kuin riippumattomien lipunvälittäjien 

tarjoamien palveluiden kautta. Käytännössä tällainen tilanne tarkoittaisi esimerkiksi 

primäärilipunmyyjien täysimittaista siirtymistä käytäntöihin, joissa lipun siirtäminen henkilöltä 

toiselle tai useamman pääsyoikeuden samanaikainen hallinta on estetty. Tällaisessa pakotetun 

substituutin tilanteessa ainoa tapa osallistua tapahtumiin olisi hankkia esimerkiksi biometriseen 

tunnisteeseen liitetty, tai lohkoketjutekniikan avulla jäljitettävä oikeus osallistua tapahtumaan 

suoraan primäärilipunmyyjältä tai tarkasti kontrolloidun prosessin kautta toiselta kuluttajalta.  

 

Kokonaisuutena arvioiden substituuttien uhka välitysliiketoiminnalle on suhteellisen pieni. 

Ihmiset ovat osallistuneet massatapahtumiin jo tuhansien vuosien ajan, joten perimmäinen tarve 

ja kysyntä niille lienee olemassa myös tulevaisuudessa. Riippumattomien välittäjien 

täysimääräinen sulkeminen ulos markkinoilta puolestaan vaikuttaa epätodennäköiseltä – kuten 

työn aiemmissa osioissa jo useamman kerran todettiin; välittäjät harjoittavat paitsi 

kuluttajamarkkinoiden kysymää, myös primääritoimijoita monella tavalla hyödyttävää 

palvelua. 
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Asiakkaiden neuvotteluvoima - Riippumattomat lipunvälittäjät voivat suunnata välittämiään 

lippuja joko yrityksille tai kuluttajille, mutta suurimmassa osassa tapauksissa pääasiallisia 

välittäjän asiakkaita ovat työn kohdeyrityksen tapaan tavalliset kuluttajat. Michael Porter 

(1980, s. 24-26) toteaa, että asiakkaan neuvotteluvoima heikkenee mikäli asiakasryhmä omaa 

heikon tietämyksen markkinasta tai mikäli yksittäinen asiakas ei ole merkittävä toimittajan 

liiketoiminnan kannalta. Myös substituuttien vähäinen ja asiakkaiden suuri määrä vähentävät 

osaltaan asiakkaiden neuvotteluvoimaa. Tapahtumalippujen välitysliiketoiminnan kontekstissa 

kaikkien edellä mainittujen asioiden voidaan katsoa pitävän paikkansa.  

 

Markkinatietämyksen osalta voidaan todeta, että tavallisella kuluttajalla ei yleensä ole käsitystä 

tapahtumalippujen todellisista markkinahinnoista,  hintojen kehityksestä 

sekundäärimarkkinoilla tai markkinoille laskettavien lippujen määristä ja 

vapautusajankohdista. Entisestään kuluttajan epätietoisuutta lisäävät myös välitysalustat, 

joiden käyttöliittymät ovat tarkoituksellisesti suunniteltu, usein valheellisin perustein, 

herättämään ”ostopaniikkia” kuluttajissa jotka pelkäävät jäävänsä ilman haluamaansa 

tapahtumalippua. Suuret välitysalustat myös panostavat merkittäviä summia 

hakukoneoptimointiin ja -mainoksiin, minkä ansiosta keskimääräinen kuluttaja saattaa 

kuvitella olevansa tekemisissä tapahtuman virallisen lipunmyyjän kanssa ostaessaan lippunsa 

tosiasiallisesti sekundäärimarkkinoilta. Esimerkiksi välitysalusta Viagogoa on syytetty 

kuluttajien harhaanjohtamisesta edellä mainituin tavoin. (Chalmers, 2019) 

 

Tapahtumalippuja välitysalustojen kautta kuluttajille myyvän kohdeyrityksen kaltaisen 

välitysyrityksen näkökulmasta yksittäinen kuluttaja-asiakas ei ole liiketoiminnan kannalta 

erityisen tärkeä. Välittäjä pyrkii valitsemaan portfolioonsa tapahtumia joiden kysyntä ylittää 

tarjonnan merkittävästi, joten korvaavan asiakkaan löytäminen halutulle tuottelle erinomaisen 

näkyvyyden omaavalla markkinapaikalla ei pitäisi tuottaa ongelmia. Mikäli välittäjä on 

solminut pidempiaikaisia asiakaskumppanuuksia esimerkiksi yritysten kanssa, yksittäisen 

yritysasiakkaan merkitys välittäjälle voi kuitenkin olla kokonaisliiketoiminnan kannalta 

suurempi. 

 

Asiakkaan neuvotteluvoimaa kasvattaviksi tekijöiksi voidaan käsittää välittäjien tuotteiden 

samankaltaisuus; saman tapahtuman ja saman lipputyypin osalta tuotteet ovat lähestulkoon 

identtisiä. Välitysalustoilla tapahtuvien transaktioiden anonyymin luonteen vuoksi varsinaisia 
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asiakassuhteita tai toimittajauskollisuutta ei myöskään pääse syntymään, jolloin asiakkaan 

siirtymisen välittäjältä toiselle voidaan katsoa olevan kitkatonta. Näistä yksittäisistä asiakkaan 

neuvotteluvoimaa kasvattavista tekijöistä huolimatta voidaan todeta että edellisissä kappaleissa 

mainittu kuluttajien heikko markkinatietämys yhdistettynä potentiaalisten asiakkaiden suureen 

määrään, substituuttien vähäisyyteen sekä tyypillisen välitysportfolioon päätyvän tapahtuman 

kysynnän ja tarjonnan epäbalanssiin johtavat tilanteeseen jossa asiakkaiden neuvotteluvoima 

on kokonaisuutena tarkastellen suhteellisen vähäinen. 

 

Toimittajien neuvotteluvoima - Välitysyritysten toimittajia ovat primäärimarkkinoiden 

toimijat eli tapahtumajärjestäjät sekä primäärilipunmyyjät. Porterin (1980, s. 27-29) mukaan 

toimittajien neuvotteluvoima on sitä voimakkaampi mitä keskittyneempi toimittajien toimiala 

on ja mitä tärkeämpi toimittajan tuote on asiakkaan liiketoiminnalle.  

 

Kuten tapahtumalippumarkkinoiden rakennetta käsittelevässä kappaleessa todettiin, 

primäärilipunmyyjien ja tapahtumapromoottorien toimialat ovat erittäin keskittyneitä 

pitkäaikaisen konsolidaatiokehityksen seurauksena. Toimijat ovat myös integroituneet 

vertikaalisesti, mistä voidaan nähdä esimerkkinä sekä promootio- että 

primäärilipunmyyntimarkkinaa hallitsevan Live Nation Entertainment- yhtiön synty 

Ticketmasterin ja Live Nationin fuusioituessa vuonna 2010.  

 

Toimittajien tuotteen tärkeys välitysliiketoiminnalle on luonnollisesti absoluuttinen; mikäli 

välittäjä ei kykene hankkimaan primäärimarkkinoilta lippuja kohteena olevaan tapahtumaan, ei 

välitysliiketoimintaa tuon tapahtuman osalta voida harjoittaa. Tapahtumajärjestäjät hallinnoivat 

paikallista monopolia yksittäisen tapahtuman lippuihin liittyen, eikä vaihtoehtoisia tuotteita 

käytännössä ole saatavilla. Tilanteesta riippuen tapahtumajärjestäjä saattaa jakaa lippuja 

myyntiin useammalle primäärilipunmyyjälle, jolloin riippumattomalle välittäjälle avautuu 

näennäisesti useampia vaihtoehtoja lippujen hankintaan. Kuitenkin myös tässä tilanteessa 

myytävien lippujen alkuperä, käyttöehdot sekä esimerkiksi hinnoitteluperusteet ovat 

tapahtumajärjestäjän täydellisessä hallinnassa.  

 

Kohdeyritys on toimintansa aikana havainnut tapahtumalippujen yleisen hintatason nopean 

kasvun primäärimarkkinoilla. Perinteisesti alihinnoiteltuja lippuja myydään nykyään yhä 

useammin lähempänä todellista markkinahintaa ja esimerkiksi Ticketmasterin Yhdysvalloissa 
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käyttämä dynaamisen hinnoittelun menetelmä leikkaa suoraan välittäjien 

liiketoimintaedellytyksiä. Lisäksi huomionarvoista on primäärilipunmyyjien ja välitysyritysten 

monimutkainen suhde, jossa primäärimarkkinan toimijat julkisesti irtisanoutuvat välittäjistä ja 

satunnaisesti kohdistavat erilaisia vastatoimia välittäjien liiketoimintaa kohtaan. Samalla 

kuitenkin esimerkiksi Ticketmaster pyrkii aktiivisesti helpottamaan välittäjien liiketoimintaa 

alustoillaan, kuten työn aikaisemmassa vaiheessa todettiin.  

 

Kokonaisuutena voidaan todeta että toimittajien neuvotteluvoima tapahtumalippujen välittäjän 

näkökulmasta on erittäin suuri. Välitysyritykset ja niiden liiketoiminta ovat voimakkaasti 

toimittajiensa armoilla johtuen sekä perinteisistä toimittajan neuvotteluvoimaa kasvattavista 

tekijöistä sekä toimialalle ominaisesta asetelmasta, jossa välittäjät harjoittavat liiketoimintaansa 

ilman lipun alkuperäisen myyjän virallista suostumusta jälleenmyyntiin.  

 

Kilpailun intensiteetti - Porterin (1980, s. 17-23) mukaan nykyisten toimijoiden kokema 

kilpailun intensiteetti on osaltaan tulosta aiemmin kuvatuista neljästä kilpailuvoimasta. 

Tapahtumalippuja välittävän yrityksen osalta todettiin että asiakkaiden neuvotteluvoiman ja 

substituuttien uhan ollessa suhteellisen pieniä, on toimittajien neuvotteluvoima merkittävää ja 

uusien tulokkaiden uhka kohtalaista.  

 

Kohdeyrityksen kaltaisen, tuotteitaan välitysalustojen kautta myyvän toimijan on vaikea erottua 

kilpailijoistaan brändin tai tuotekehityksen keinoin – transaktioiden anonyymi luonne ja tietyn 

tapahtuman ja lipputyypin osalta identtiset tuotteet eivät juurikaan anna erottumiselle 

edellytyksiä. Tästä syystä välitysalustoilla tapahtuva kilpailu ilmenee yksinomaan 

hintakilpailuna, jossa asiakas valitsee haluamansa lipputyypin tarjolla olevista listauksista 

yksinkertaisesti halvimman.  

 

Mikäli välitysyritys myy tuotteitaan välitysalustojen ulkopuolella joko yrityksille tai 

kuluttajille, voi keinoja profiloitumiseen ja brändäykseen olla enemmän, mutta tällöin 

välitettävien lippujen näkyvyys suurelle kuluttajamassalle heikkenee huomattavasti. 

Siirryttäessä suurten välitysalustojen ulkopuolelle myös markkinointiin vaadittavien resurssien 

määrän voidaan katsoa kasvavan voimakkaasti. Yleisesti mahdollisuus tuotekehittelyyn 

tapahtumalipun kaltaisia valmiita tuotteita välitettäessä on vähäistä, mutta eräänlaisena 

tuotekehityksen muotona voidaan pitää joidenkin välittäjien tarjoamia tapahtumapaketteja, 
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joissa välitettävään tapahtumalippuun on liitetty majoituksen ja kuljetuksien kaltaisia 

alihankkijoiden kanssa toteutettuja lisäpalveluita.  

 

Kohdeyrityksen kokemuksen perusteella sekundäärimarkkinoiden hintakilpailun intensiteetti 

on hyvin tapauskohtaista; sen voimakkuuteen vaikuttavat pelkkien kysynnän ja tarjonnan lakien 

lisäksi monet muut tekijät. Yhtenä tärkeimmistä vaikuttimista voidaan pitää kilpailevien 

välittäjien kykyä havaita tapahtumia ja hankkia lippuja niihin; useissa tapauksissa kohdeyritys 

on kyennyt tunnistamaan suositun tapahtuman, joka ei ole herättänyt muiden välittäjien 

kiinnostusta. Tällöin kohdeyritys on kyennyt saavuttamaan erittäin tuottavaksi osoittautuneita 

hetkellisiä sekundäärimarkkinan monopolitilanteita. Toisaalta helposti tunnistettavat suuren 

profiilin tapahtumat keräävät usein merkittävän määrän kilpailevia välittäjiä, mikä osaltaan 

paitsi vaikeuttaa lippujen hankintaa, myös voimistaa välitysalustoilla tapahtuvaa hintakilpailua.  

 

Yhteenvetona kilpailun intensiteetistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä voidaan todeta 

välitysalustoilla toimivien välitysyritysten olevan keskenään hyvin samankaltaisia ja samassa 

asemassa olevia toimijoita, joiden tuotteet ovat suurelta osin identtisiä. Tapahtumaliput 

tuotteena ovat myöskin äärimmäisen huonosti varastoitavia niiden arvon pudotessa nollaan 

tapahtuman alkaessa. Kaikki edellä mainitut ominaisuudet ovat Porterin (1980) mukaan kovan 

hintakilpailun riskiä nostavia tekijöitä.  

 

 

5.4 Välittäjien haastattelut 

 

Työn aiemmissa vaiheissa tehtyjä havaintoja ja johtopäätöksiä pyrittiin jälkikäteen 

varmentamaan haastattelemalla kolmea kohdeyrityksen kanssa samankaltaista liiketoimintaa 

harjoittavaa riippumatonta lipunvälittäjää. Haastatteluiden pääteemat ja kysymykset 

määritettiin strategiatyökalujen käytön jälkeen ilmenneiden puutteiden tai 

mielenkiinnonaiheiden perusteella. Puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin kahdenkeskisin, 

joko fyysisesti tai videoyhteydellä järjestetyin tapaamisin, joissa kysyttiin sisällöltään samat 

alla esitellyt pääkysymykset kultakin vastaajalta erikseen ja tarvittaessa syvennettiin 

keskustelua jatkokysymyksin. Kaksi haastattelua toteutettiin englanniksi ja yksi suomeksi. 
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Kuva 14. Esitetyt pääkysymykset 

 

 

Kaikki kolme haastateltavaa vastasivat kysymyksiin hyvin samankaltaisesti, minkä vuoksi tässä 

kappaleessa ei käsitellä jokaisen välittäjän vastauksia jokaiseen kysymykseen erikseen vaan 

pyritään nostamaan esille toistuvia teemoja ja satunnaisia poikkeavia näkemyksiä tai asioita 

joita ei vielä tämän tutkimuksen puitteissa oltu huomioitu.  

 

Kysyttäessä eniten liiketoimintaa helpottavasta lisäresurssista kaikki vastanneet mainitsivat 

informaation jossakin sen esiintymismuodossa. Huomaamatta jääneet suositut tapahtumat, 

epäonnistuminen yksittäisen tapahtuman analysoinnissa tai yllättäen julkistetut lisäkonsertit 

olivat kaikille vastanneille tuttuja liiketoimintaan negatiivisesti vaikuttavia ilmiöitä. Välittäjien 

toivoma informaatio olisi monissa tapauksissa kuitenkin saatavilla joko tapahtumajärjestäjän 

kautta tai hyödyntämällä tehokkaammin internetistä vapaasti saatavilla olevaa tietoa. Tämän 

vuoksi haastateltavat mainitsivatkin omaa liiketoimintaansa eniten edesauttavaksi resurssiksi 

esimerkiksi suhteet primääritoimijoihin sekä automatisoidun järjestelmän uusien tapahtumien 

löytämiseksi.  

 

Kysymys primäärilipunmyyjien ja tapahtumajärjestäjien suhtautumisesta lipunvälitykseen 

herätti pitkiä keskusteluita ja havainnollistavia kertomuksia välittäjien kokemuksista. Kaikki 

haastatellut pitivät kysymystä vaikeana vastata yksiselitteisesti ja sanoivat primääritoimijoiden 
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suhtautumisen välitysliiketoimintaan olevan voimakkaasti tapauskohtaista. Vastaajat olivat 

yhtä mieltä myös siitä että suurten primäärilipunmyyjien julkisuuteen antamat 

sekundäärimarkkinaa kritisoivat lausunnot ovat suorassa ristiriidassa niiden omien toimien ja 

intressien kanssa. Keskusteluissa tuli ilmi työssä jo aiemmin mainittu lipunvälittäjien medialta 

suljettu konferenssi Las Vegasissa, jossa Ticketmasterin edustaja pyrki rohkaisemaan 

välittäjien liiketoimintaa yhtiönsä tuotteilla ja alustoilla. Kaksi haastatelluista välittäjistä kertoi 

kuitenkin joutuneensa primäärilipunmyyjien vastatoimien kohteeksi myytyään lippuja 

yksittäisiin tapahtumiin. Haastateltavat kokivat harjoittavansa liiketoimintaansa vahvasti 

primäärilipunmyyjien armoilla, sillä ylemmän portaan päätökset lippujen hinnoittelun, 

käyttöehtojen, tapahtumien kapasiteetin ja monien muiden aspektien osalta vaikuttavat suoraan 

välittäjän liiketoimintaan. 

 

Myös internetin välitysalustat näyttäytyvät haastatelluille välittäjille ristiriitaisessa valossa. 

Toisaalta päätoimisina myyntikanavinaan alustoja käyttävät välittäjät kiittelivät alustojen 

myötä helpottunutta prosessiaan sekä erinomaista näkyvyyttä, mutta toisaalta alustojen 

veloittamia välityspalkkioita pidettiin kohtuuttomina. Myös esimerkiksi Viagogon keräämä 

laaja julkinen kritiikki harhaanjohtavasta markkinoinnista ja muista arveluttavista 

toimintatavoista  huolestutti välittäjiä koko alan maineen kannalta. Vaihtoehtoja suurille 

välitysalustoille erityisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella koettiin kuitenkin olevan hyvin niukasti 

ja haastatelluista välittäjistä vain yksi kertoi säännöllisesti käyttävänsä suurimpien alustojen 

ohella muita myyntikanavia.  

 

Alan nykyinen kilpailutilanne ja uusien tulokkaiden uhka koettiin vastauksissa kohtalaiseksi. 

Haastateltavat kertoivat kilpailun käytännössä näyttäytyvän suosittujen lippujen 

hankintavaiheen haasteina sekä voimakkuudeltaan vaihtelevana hintakilpailuna 

välitysalustoilla. Sekundäärimarkkinoilla odotettua heikommin menestyvät liput kohtaavat 

usein voimakasta hintakilpailua välittäjien pyrkiessä eroon varastoistaan ja nopeatkin 

romahdukset myyntihinnoissa ovat mahdollisia. Haastateltujen välittäjien mukaan parhaan 

suojan hintakilpailua vastaan antaa osaaminen ennakkoanalyysien teossa, mikä mahdollistaa 

voittojen keräämisen vähemmän kilpailluista tapahtumista sekä auttaa riskienhallinnassa 

kaikkien tapahtumien osalta. Uusien tulokkaiden uhkaa vastaajat pitivät kaksijakoisena; 

toisaalta välitystoiminta on suhteellisen helppo aloittaa ja satunnaisten sivutulojen tienaamisen 

koettiin olevan jopa vaivatonta. Toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkuvasti kannattavan 
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ammattimaisen liiketoiminnan ylläpito sen sijaan koettiin jo huomattavasti haastavammaksi; 

kaikki haastateltavat totesivat kokemuksen ja tietotaidon puutteen olevan merkittävin alalle 

tulon este. 

 

Haastattelun kuudennessa ja seitsemännessä kysymyksessä pyrittiin hahmottamaan välittäjien 

käsitystä Porterin viiden voiman mallin muista osa-alueista, eli toimittajien ja asiakkaiden 

neuvotteluvoimista sekä substituuttien uhasta. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että kuluttaja-

asiakkaiden neuvotteluvoima on lähes olematonta, mutta koko välitysliiketoiminta on täysin 

riippuvaista toimittajien eli primäärilipunmyyjien ja tapahtumatuottajien toiminnasta. 

Keskusteluissa nousi esille jo aiemmin työssä viiden voiman mallin yhteydessä esiteltyjä 

teemoja primääritoimijoiden monopoliasemasta, substituuttien puuttumisesta sekä tuotteiden 

äärimmäisestä tärkeydestä asiakkaan (lipunvälittäjän) liiketoiminnan kannalta, mitkä johtavat 

toimittajien neuvotteluvoiman kasvamiseen. Keskustelu substituuttien uhasta jakautui kahteen 

alueeseen; lipunvälityksen substituutteihin sekä itse tapahtumalipun ja tapahtumiin 

osallistumisen substituutteihin. Välityspalvelun substituutteja pohdittaessa välittäjät pitivät alan 

kehittymistä siten että primääritoimijat sulkisivat välittäjät kokonaan pois markkinoilta 

mahdollisena mutta epätodennäköisenä.  

 

Tapahtumalipulle tai yleisötapahtumiin osallistumiselle kaksi vastaajaa eivät nähneet 

varteenotettavia substituutteja, mutta yksi haastateltavista kertoi tutkineensa 

virtuaalitodellisuusteknologian yhdistymistä massatapahtumiin ja arveli sen tuovan 

tulevaisuudessa osittaisen substituutin tapahtumaan osallistumiselle. VR-tekniikan avulla 

tapahtumaelämys voitaisiin nykyistä kokonaisvaltaisemmin tuoda kuluttajien saataville 

varsinaisen fyysisen tapahtuman rinnalle. Tällainen ratkaisu saattaisi tarjota kuluttajille 

varteenotettavan vaihtoehdon tapahtumalipulle, erityisesti tilanteissa joissa halvimpienkin 

lippujen hinnat karkaavat korkeiksi. Tapahtumajärjestäjien kannalta VR-option tuominen 

tapahtumiin saattaisi osittain vähentää lippujen kysyntää, mutta toisaalta tarjoaisi ylimääräisen 

fyysisestä kapasiteetista riippumattoman tulovirran.  

 

Haastateltujen välittäjien omiin yrityksiin kohdistuvista uhkista nousi ensimmäisenä esiin 

meneillään oleva koronavirusepidemia sekä sen mukanaan tuoma tapahtuma-alan 

lamaantuminen. Kaikki haastateltavat kertoivat liikevaihtonsa käytännössä nollaantuneen 

kuluvan vuoden aikana ja perutut tai uudelleenaikataulutetut aiemmin myydyt tapahtumat 
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työllistävät välittäjiä voimakkaasti edelleen. Meneillään olevan akuutin kriisin lisäksi välittäjät 

kokivat merkittävimmiksi omaa liiketoimintaansa uhkaavaksi tekijöiksi esimerkiksi 

primäärilipunmyyjien mahdollisen siirtymisen dynaamiseen hinnoitteluun sekä lakimuutokset 

jotka rajoittavat yritysten toimintaa niiden sijaintipaikassa tai kohdemarkkinoilla. 

Lipunvälitystoimialaa kokonaisuudessaan koskevista uhista kysyttäessä vastaajat pääosin 

toistivat uudelleen edellisen kysymyksen myötä esille tulleita asioita. Näiden lisäksi mainittiin 

sekundäärimarkkinan huono imago mikä osaltaan kasvattaa rajoittavan lainsäädännön riskiä. 

 

Haastattelun viimeinen kysymys koski koko toimialan tulevaisuuden näkymiä ja uskoa 

välitysliiketoiminnan jatkuvuuteen. Vastaajat näkivät toimialansa erittäin riippuvaisena 

ylemmän tason toimijoista sekä haavoittuvana huonon julkisuuskuvansa ja kuluttajien yleisen 

mielipiteen vuoksi. Primäärimarkkinan toimijoiden vastatoimet kuten lippujen peruutukset ja 

muut rajoitukset nähtiin lähinnä alan luonteeseen kuuluvina satunnaisina riskeinä, mutta 

yleisesti vastaajat olivat sitä mieltä että välitystoiminnan kitkeminen kokonaisuudessaan ei ole 

primäärilipunmyyjien tai tapahtumatuottajien intresseissä.  

 

Uskoa alan jatkuvuuteen toivat välittäjien mielikuvissa lipunvälityksen pitkään jatkunut historia 

sekä se, että tapahtumatuotannon kasvavalla teollisuudenalalla on tarvetta välittäjien tarjoamille 

palveluille sekä kuluttajien että ylemmän portaan toimijoiden näkökulmista. Välittäjät uskoivat 

liiketoimintansa jatkuvan vielä tulevaisuudessa, mutta nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä suurten primäärilipunmyyjien ja välitysalustojen puristuksissa sen ei 

oleteta olevan helppoa.  
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6 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

 

Tässä kappaleessa käsitellään työn tuloksia, esitellään työn tuottamia vastauksia 

tutkimuskysymyksiin sekä arvioidaan tulosten tarkkuutta. Edellä mainittujen asioiden lisäksi 

esitetään kohdeyritykselle suunnattuja suosituksia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä, joiden 

tarve tai hyödyllisyys ilmeni tutkimuksen aikana.  

 

 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kolmeen kohdeyritystä ja -toimialaa käsittelevään 

tutkimuskysymykseen tutustumalla olemassa olevaan kirjallisuuteen, analysoimalla 

kohdeyrityksen toimintaa sekä soveltamalla erilaisia strategiatyökaluja aihealueeseen. Saatuja 

tuloksia pyrittiin varmentamaan lisäksi haastattelemalla kohdeyrityksen kaltaisia itsenäisiä 

tapahtumalippujen välittäjiä.  

 

 

1. Millaiset ovat kohdeyrityksen nykyhetken asema ja toimitaedellytykset?  

 

Työn kohdeyritys on pieni ja ketterä kevyen kustannusrakenteen omaava yritys, joka on 

koostaan huolimatta onnistunut ulottamaan liiketoimintansa maantieteellisesti useille 

markkinoille. Yrityksen tärkein sisäinen voimavara on vahva osaaminen välitysliiketoiminnan 

ydinprosesseissa eli potentiaalisten tapahtumien tunnistamisessa sekä tapahtumakohtaisen 

strategian valinnassa erilaisten analyysien perusteella. Tämä osaaminen on poikinut yrityksen 

käyttöön tietotekniikkaa ja vapaata informaatiota tehokkaasti hyödyntävän menetelmän, minkä 

avulla tulevia tapahtumia ja niiden suosiota voidaan markkinasta riippumatta analysoida 

tarkasti. Yksi merkittävistä kohdeyrityksen kilpailueduista on myös tärkeimpien 

myyntikanavien kanssa saavutetut ennakkomaksusopimukset, mitkä osaltaan mahdollistavat 

huomattavasti keskimääräistä kilpailijaa suuremman pääoman kiertonopeuden. 

Ennakkomaksusopimukset mahdollistavat siis sitoutuvan pääoman kannalta laajemman 

tapahtumaportfolion sekä keinon hallita liiketoiminnan riskejä. 
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Kohdeyrityksen tietoinen valinta kustannusten minimoinnista aiheuttaa kääntöpuolenaan 

resurssivajeen, jota yritys on pyrkinyt paikkaamaan teknisillä apuvälineillä sekä 

verkostoitumalla ja jakamalla resursseja muiden välitysyritysten kanssa. Resurssivajeen 

negatiivinen vaikutus on siinä mielessä merkittävä, että yritys ei pääse täysimääräisesti 

hyödyntämään ennakkomaksusopimustensa tuomaa potentiaalia tapahtumaportfolion 

kasvattamiseksi vaan on pakotettu henkilöstöpulan vuoksi karsimaan osan samanaikaista 

huomiota vaativista potentiaalisista tapahtumistaan. Kohdeyritystä vaivaavat lisäksi itsenäiselle 

välitysyritykselle hyvin tyypilliset heikkoudet; suhteiden puuttuminen primääritason 

toimijoihin sekä keskittyneet ja kalliit myyntikanavat. Puutteelliset suhteet 

tapahtumaekosysteemin ylemmälle tasolle ilmenevät käytännössä siten, että kohdeyrityksen 

käytössä olevat hankintakanavat sekä informaatio tapahtumista jäävät samoiksi kuin tavallisella 

kuluttajalla. Harvalukuiset ja korkeita palkkioita palveluistaan veloittavat myyntikanavat 

puolestaan syövät merkittävän osan kohdeyrityksen teoreettisesta tuottopotentiaalista.  

 

Internetissä tapahtuvan globaalin liiketoiminnan sekä kohdeyrityksen erikoisosaamisen 

yhdistelmä antaa yritykselle mahdollisuuden tavoitella tulevaisuudessa voittoja yhä 

laajemmalta maantieteelliseltä alueelta ja erityisesti uusista tapahtumatyypeistä kuten urheilu- 

ja e-urheilutapahtumista. Yrityksen kehittämän tapahtumatyypistä riippumattoman ja 

tehokkaaksi osoittautuneen analyysimenetelmän voidaan odottaa toimivan hyvin myös näillä 

uusilla liiketoiminta-alueilla. Lisäksi jo tällä hetkellä myyntikanavina hyödynnettävät globaalit 

välitysalustat varmistavat välitettävien lippujen näkyvyyden kuluttajille myös kokonaan uusien 

markkina-alueiden ja tapahtumatyyppien osalta, eikä kohdeyrityksen tarvitse levittäytyessään 

muuttaa olemassa olevia myyntiin ja markkinointiin liittyviä prosessejaan tai toimintatapojaan. 

 

Yhteenvetona kohdeyrityksen tilasta voidaan todeta, että yritys on löytänyt osaamisensa turvin 

liiketoimintamallin, jossa se kykenee haastamaan suurikokoisempia kilpailijoitaan säilyttäen 

kuitenkin samalla erittäin kevyen kustannusrakenteensa. Yritys alkaa kuitenkin saavuttamaan 

pisteen, jossa liiketoiminnan kasvattaminen ja havaittujen mahdollisuuksien hyödyntäminen 

esimerkiksi urheilutapahtumien osalta edellyttäisi merkittäviä resurssi-investointeja. Akuutti 

koronavirusepidemian aiheuttama tilanne antaa yritykselle lisäaikaa strategisiin päätöksiin, 

mutta tämän tutkimuksen perusteella liiketoiminnan laajentaminen tulee edellyttämään 

yritykseltä investointeja erityisesti henkilöstöön.  
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2. Mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat välitysyrityksen toimintaan kohdemarkkinoilla?  

 

Välitysyrityksen liiketoimintaan vaikuttavia ulkoisia tekijöitä tutkittiin PESTEL-analyysin 

sekä Porterin viiden voiman mallin avulla. PESTEL-analyysin kaikki kategoriat sisälsivät 

liiketoiminnan kannalta merkittäviä ulkoisia tekijöitä, mutta lainsäädännöllisten ja sosiaalisten 

tekijöiden katsottiin olevan merkittävimpiä nimenomaan kohdemarkkinoiden kannalta. 

Yleisemmin tapahtumalippujen välitysliiketoimintaan vahvasti vaikuttavia kategorioita ovat 

myös teknologiset sekä ekonomiset tekijät. Porterin viiden voiman malli puolestaan keskittyi  

lipunvälitysmarkkinoilla vaikuttaviin voimiin, joista yleisesti dominoivimmaksi nousi 

toimittajien eli primäärilipunmyyjien ja tapahtumatuottajien hallitseva asema toimialalla.  

 

Tapahtumalippujen välitys ja jälleenmyynti on koko historiansa ajan kerännyt kritiikkiä sekä 

tapahtumajärjestäjiltä että kuluttajilta, minkä seurauksena toimintaa on ryhdytty vaihtelevissa 

määrin rajoittamaan ja säätelemään. Kohdemarkkinoiden lainsäädännölliset tekijät 

vaikuttavatkin suoraan välittäjän laillisiin edellytyksiin harjoittaa liiketoimintaansa kyseisellä 

markkinalla; välitysyritykselle merkittävimpiä lainsäädännöllisiä tekijöitä ovat erityisesti 

tapahtumalippujen välitykseen alueellisesti liittyvät täyskiellot sekä kateprosentin 

rajoittaminen. Internetin välitysalustoilla tapahtuvan useita osapuolia sisältävän liiketoiminnan 

osalta on myös todettava, että lakien soveltamiseen ja toimivaltuuksiin liittyvät asiat ovat usein 

monimutkaisia. Paljon resursseja kuluttava lainsäädännöllisten tekijöiden tutkiminen ja 

vaikuttavien lakien huomioiminen jääkin tavallisesti välittäjän itsensä vastuulle.  

 

Viihde- ja urheilutapahtumien kontekstissa myös sosiaalisten tekijöiden vaikutus voidaan 

nähdä merkittävänä; markkinakohtainen trendien ja kuluttajien kiinnostuksen analysointi on 

välitysliiketoiminnan kulmakivi, jossa onnistuminen tai epäonnistuminen suurelta osin 

määrittää sekä itse tapahtumien että välittäjän menestyksen kyseisellä markkinalla. Sosiaalisten 

tekijöiden havainnointia ja vaikutusten arviointia helpottaa nykypäivänä internetin ja 

sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet, jolloin ongelma ei niinkään ole informaation 

saatavuus vaan sen tehokas käsittely ja oikeanlainen tulkinta. Työn kohdeyritys pitääkin tätä 

sosiaaliset tekijät huomioivaa tapahtuma- ja markkina-analyysia omana vahvuusalueenaan 

suhteessa kilpailijoihinsa. 
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Teknologisten ja ekonomisten tekijöiden merkitys koettiin myöskin merkittäväksi. Internetin 

kautta liikkuviin digitaalisiin tuotteisiin sekä suurten datamäärien analysointiin perustuva 

välitysliiketoiminta on toimiala, jossa teknologian merkitystä ei voida väheksyä; se voi toimia 

välittäjän kilpailukykyä lisäävänä elementtinä, kuten yllä mainitussa kohdeyrityksen 

tapauksessa, tai vaihtoehtoisesti tarjota tapahtumajärjestäjille työkaluja lippujensa 

jälleenmyynnin rajoittamiseen tai estämiseen. Ekonomiset tekijät puolestaan määrittävät paitsi 

kuluttajien ostopäätöksiä suhdanteiden ja palkkatason seurauksena kohdemarkkinoilla, myös 

välitysyrityksen kotipaikallaan kohtaamia kustannuksia sekä verotusta. Erityisesti 

viihdetapahtumiin perustuvalla toimialalla laskusuhdanteiden voidaan olettaa vaikuttavan 

liiketoimintaan voimakkaasti asiakkaiden menettäessä maksukykyään ja pyrkiessä karsimaan 

ei-välttämättömiä menojaan ensimmäisenä. 

 

Kohdemarkkinoista riippumatta kaikki sekundäärimarkkinalla toimivat yritykset harjoittavat 

liiketoimintaansa tilanteessa, jossa suurikokoiset tapahtumajärjestäjät ja primäärilipunmyyjät 

sanelevat liiketoiminnan edellytykset. Primääritoimijat päättävät järjestettävät tapahtumat sekä 

niiden lipunmyynnin yksityiskohdat kuten tarjottavan kapasiteetin, hinnoittelun sekä lippujen 

käyttöehdot ja ehtojen valvonnan. Kohdeyrityksen kaltaiset itsenäiset välitysyritykset joutuvat 

siis mitoittamaan oman liiketoimintansa näiden primääritason toimijoiden virallisesti tai 

epävirallisesti määrittämien raamien sisälle, ottaen huomioon samalla myös ylempänä mainitut 

muut vaikuttavat ulkoiset tekijät. 

 

 

3. Mitkä ovat merkittävimmät tulevaisuuden riskit kohdeyritykselle ja koko 

välitystoimialalle? 

 

Kohdeyrityksen sekä koko toimialan tulevaisuutta merkittävimmin uhkaavat tekijät liittyvät 

tapahtumalippujen primäärimarkkinoilla toimivien suurten yritysten päätöksiin sekä toimialan 

huonosta maineesta tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuviin laki- ja vastatoimiin.  

 

Tutkimuksen aikana osoitettiin, että tapahtumalippujen sekundäärimarkkina perustuu 

pohjimmiltaan primäärimarkkinoiden toimijoiden harjoittamaan tuotteiden alihinnoitteluun. 

Välitysyrityksen liiketoimintaedellytykset heikkenevät siis merkittävästi mikäli 

tapahtumatuottajat ja primäärilipunmyyjät nostavat hintojaan lähemmäs todellista 
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markkinahintaa esimerkiksi dynaamisen hinnoittelun menetelmää hyödyntämällä. Myös 

primäärilipunmyyjien määrätietoinen levittäytyminen sekundäärimarkkinoille tuo mukanaan 

välitysliiketoimintaa uhkaavan skenaarion, jossa merkittävä osa lipuista päätyy suoraan 

ensisijaisen lipunmyyjän toimesta sekundäärimarkkinoille nimellishintaa korkeampaan 

hintaan. Esimerkkejä edellä kuvatusta toiminnasta on nähty tähän mennessä jo useita. 

 

Välitystoimintaan liittyvän julkisen kritiikin mukanaan tuomat lakimuutokset saattavat 

puolestaan rajoittaa välittäjän katteita tai jopa estää liiketoiminnan harjoittamisen 

kokonaisuudessaan joko yhdellä tai useammalla sen kohdemarkkinoista. Varsinaisia 

lakimuutoksia lievempänä, mutta silti liiketoimintaa merkittävästi uhkaavana tekijänä voidaan 

pitää myös tapahtumajärjestäjien vastatoimia sekundäärimarkkinoiden rajoittamiseksi. 

Pääasiassa imagosyistä toteutettujen vastatoimien arvellaan kuitenkin olevan suhteellisen 

kevyitä ja satunnaisia, sillä todellisuudessa välitystoiminnan olemassaolo hyödyttää 

tapahtumajärjestäjiä siirtäessään tapahtumaan liittyvää kaupallista riskiä pois järjestäjien 

harteilta ja tarjotessaan mahdollisuuden ylimääräisiin tulovirtoihin sekundäärimarkkinoilta. 

 

Yksittäinen merkittävä tapahtumatuotannosta riippuvaisten yritysten tulevaisuutta uhkaava 

tekijä on tätä työtä kirjoittaessa yhä globaalisti leviävä koronavirusepidemia. Pandemian 

lopullisia seurauksia tämän tutkimuksen puitteissa mahdotonta arvioida, mutta jo tässä 

vaiheessa on selvää että useat välitysyritykset taistelevat olemassaolostaan maailmanlaajuisesti. 

Työn kohdeyritys pystyi kevyen kustannusrakenteensa ansiosta minimoimaan suorat 

taloudelliset tappiot ja ajamaan toimintansa nopeasti horrostilaan, mutta tämän hetkisten 

arvioiden mukaan merkittävänä kilpailuetuna pidetty ennakkomaksusopimus ensisijaisen 

myyntikanavan kanssa on vaarassa katketa pandemian koetellessa myös välitysalustoja. Mikäli 

ennakkomaksusopimus lakkautetaan, kohdeyritys on pakotettu supistamaan liiketoimintaansa 

tai vaihtoehtoisesti hankkimaan lainapääomaa säilyttääkseen toimintansa laajuuden pandemiaa 

edeltävällä tasolla. Kohdeyrityksen kannalta ennakkomaksusopimusten päättyminen on siis 

tärkein nimenomaan siihen kohdistuva uhkakuva, muiden uhkien ollessa pääosin samoja jotka 

varjostavat maailmanlaajuisesti koko välitystoimialaa. 
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6.2 Tulosten arviointi 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa strateginen analyysi kohdeyrityksen sekä 

lipunvälitystoimialan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tutkimus toteutettiin luomalla 

yleiskuva alasta aikaisemman kirjallisuuden sekä tutkijan kohdeyrityksestä tekemien 

havaintojen perusteella, minkä jälkeen aihealueeseen sovellettiin työn teoriaosuudessa 

esiteltyjä strategiatyökaluja. Tehtyjä havaintoja pyrittiin lopuksi varmentamaan 

haastattelemalla kohdeyrityksen kaltaisia riippumattomia tapahtumalippujen välittäjiä 

puolistrukturoidun haastattelututkimuksen menetelmällä. 

 

Koko toimialaa ja tapahtumalippujen primääri- ja sekundäärimarkkinoita tarkastelevien 

osuuksien tutkiminen osoittautui haastavaksi johtuen aikaisemman tieteellisen tutkimuksen 

vähäisestä määrästä sekä alalle tyypillisestä salamyhkäisyydestä. Tutkimusta varten kerätty 

aikaisempi kirjallisuus käsitteli sekundäärimarkkinoita usein lakiteknisestä tai matemaattisesta 

lähtökohdasta ja suorien tietojen hankkiminen esimerkiksi primäärilipunmyyjiltä tai välittäjiltä 

osoittautui odotusten mukaisesti hankalaksi. Työn tuloksia varmentavaan osioon saatiinkiin 

yrityksistä huolimatta haastateltua vain kolmea itsenäistä lipunvälittäjää. 

 

Johtuen edellä mainituista haasteista työn perspektiivi ja esitetyt havainnot kytkeytyivät hyvin 

vahvasti työn kohdeyritykseen. Tutkimuksesta saatujen tulosten oikeellisuuteen ja yleisempään 

sovellettavuuteen voi vaikuttaa lähtötietojen yksipuolisuus sekä esimerkiksi se, että tulosten 

varmistamiseksi haastatellut välittäjät toimivat hyvin samankaltaisista lähtökohdista kuin työn 

kohdeyritys, jonka näkökulmasta havainnot oli alunperin tehty. Mikäli haastatteluvaiheessa 

olisi saatu hyödynnettyä erimerkiksi tapahtumajärjestäjien tai primäärilipunmyyjien edustajia, 

olisi lopputulos saattanut olla monipuolisempi.  

 

Kolmen strategiatyökalun yhdistelmällä sekä tulosten varmentamiseksi tehdyillä haastatteluilla 

saatiin kuitenkin tuotettua kohdeyrityksen kannalta relevanttia tietoa sen omasta tilanteesta sekä 

ympäröivistä olosuhteista. Strategiatyökalujen avulla kyettiin tekemään monipuolisia 

havaintoja, jotka osoittautuivat haastatteluvaiheen tulosten valossa yllättävänkin 

paikkansapitäviksi. Tutkimuskysymyksiin kyettiin työn puitteissa vastaamaan kiitettävällä 

tasolla ja tuloksista oletetaan olevan hyötyä kohdeyrityksen tulevaisuuden strategisessa 

päätöksenteossa. 
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6.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Tutkimuksen edetessä ilmeni useita jo työssä mainittuja sekä sen ulkopuolelle jätettyjä 

havaintoja, joiden tarkempi tutkiminen saattaisi olla kohdeyrityksen kannalta hyödyllistä. Tässä 

kappaleessa nostetaan esiin muutama havainto ja suositus, joiden syvällisempi tarkastelu tämän 

työn puitteissa ei ollut mahdollista. 

 

Resurssivaje strategiavalintana – Kohdeyritys on jo jonkin aikaa toiminut käytettävissä 

olevien aika- ja henkilöstöresurssiensa äärirajoilla, paikaten pahimpia puutteita väliaikaisilla 

ratkaisuilla. Toimintatapa on toki auttanut kustannusten minimoinnissa, mutta samalla yritys 

on joutunut karsimaan useita tuottopotentiaalia omaavia tapahtumia portfoliostaan 

keskittääkseen voimavaransa kaikkein tuottavimpiin. Suuremman tapahtumaportfolion ylläpito 

toisi lisääntyneen henkilöstötarpeen muodossa lisäkustannuksia, mutta loisi samalla laajemman 

pohjan liikevaihdon muodostumiselle. Yrityksen merkittävänä kilpailuetuna toimivat 

ennakkomaksusopimukset mahdollistaisivat resurssi-investointien jälkeen voittojen 

keräämisen myös hiukan matalakatteisempien tapahtumien osalta, lisäämättä kuitenkaan 

kohtuuttoman paljon toimintaan sitoutuvan pääoman määrää tai siihen liittyviä riskejä. Samalla 

edellytykset laajentua esimerkiksi urheilu- ja e-urheilutapahtumien alueille paranisivat. 

 

Vero-optimoinnin mahdollisuus – Kohdeyritys tiedostaa harjoittavansa liiketoimintaansa 

maassa, joka on verotuksen kannalta huomattavasti useiden kilpailevien yritysten kotipaikkoja 

epäedullisempi. Johtuen liiketoiminnan digitaalisesta luonteesta ja kohdeyrityksen kevyestä 

rakenteesta, toiminnan siirtäminen edullisemman verolainsäädännön piiriin olisi suhteellisen 

vaivatonta ja saattaisi tuoda yritykselle merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Toistaiseksi 

keskittyminen varsinaiseen liiketoimintaan on vienyt yrityksen täyden huomion, mutta 

esimerkiksi meneillään oleva koronavirusepidemian aiheuttama liiketoiminnan seisaus voisi 

olla hyvä ajankohta aiheen syvällisemmälle tarkastelulle. Alustavien arvioiden mukaan vero-

optimointi saattaisi tuottaa kokoluokaltaan sellaisia taloudellisia hyötyjä, että niiden avulla 

pystyttäisiin palkkaamaan vähintään yksi uusi kokoaikainen työntekijä henkilöstövajeen 

lievittämiseksi. 
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Suhteet primääritoimijoihin ja myyntikanavien lisääminen – Kuten muillakin itsenäisillä 

välittäjillä, kohdeyrityksen merkittävimpien heikkouksien todettiin liittyvän yksipuolisiin 

myyntikanaviin sekä puuttuviin suhteisiin primääritoimijoiden kanssa. Yksi mahdollinen 

lähestymistapa  ongelmien korjaamiseksi voisi olla lipunvälityspalveluiden markkinointi 

suoraan tärkeimmillä kohdemarkkinoilla toimiville yrityksille, jotka voisivat olla 

kiinnostuneita hankkimaan tapahtumalippuja työntekijöilleen ja sidosryhmilleen. Työn 

kohdeyritys on jo satunnaisesti myynyt lippujaan suoraan yritysasiakkaille, joten tähän 

toimintatapaan panostaminen saattaisi tarjota tulevaisuudessa useampiakin hyötyjä; 

 

1. Alustavien välityssopimusten synnyttyä primäärilipunmyyjien suora kontaktointi 

asiakasyritysten hankkijan roolissa saattaisi olla hedelmällisempi lähtökohta suhteiden 

luomiselle tapahtumajärjestäjien ja primäärilipunmyyjien suuntaan, näiden normaalisti 

kieltäytyessä kaikesta yhteistyöstä niitä lähestyvien itsenäisten lipunvälittäjien kanssa.  

 

2. Onnistuessaan lähestymistapa tuottaisi paitsi hyödyllisiä kontakteja ylemmän portaan 

toimijoihin, myös vähentäisi osaltaan kohdeyrityksen riippuvuutta tärkeimmistä 

myyntikanavistaan ja pienentäisi samalla välitysalustojen käyttöön liittyviä  

transaktiokustannuksia. Vakiintuneet yritysasiakkaat saattaisivat tilata maltillisen 

katteen mahdollistavia lippuja myös sellaisiin tapahtumiin, jotka normaalitilanteessa 

eivät päätyisi kohdeyrityksen portfolioon.  

 

3. Mikäli uhka ennakkomaksusopimusten lakkauttamisesta toteutuu, sitoo jokainen 

kohdeyrityksen välitysalustojen kautta välittämä lippu pääomaa kuukausiksi eteenpäin. 

Tällöin suorat yritysasiakkaat tarjoaisivat yritykselle myös vaihtoehdon säilyttää 

ainakin osan tärkeänä pitämästään suuresta pääoman kiertonopeudesta. 
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7 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli tutkia tapahtumalippujen sekundäärimarkkinaa sekä työn kohdeyrityksenä 

toiminutta välitystoimintaa harjoittavaa yritystä. Päämääränä oli tuottaa strateginen analyysi 

yrityksen nykytilasta, asemasta toimintaympäristössä sekä toimintaedellytyksistä 

tulevaisuudessa. Alkuvaiheessa taustoitettiin toimialan erityispiirteitä tutkimalla 

olemassaolevaa kirjallisuutta aihealueesta sekä analysoimalla kohdeyrityksen 

liiketoimintaprosesseja. Tämän jälkeen sovellettiin tutkimuksen strategiatyökaluiksi 

valikoituneita SWOT- ja PESTEL-analyyseja sekä Porterin viiden voiman mallia 

kohdeyrityksen ja -toimialan kontekstissa. Viimeisessä vaiheessa tehtyjä havaintoja 

varmennettiin haastattelemalla muita kohdeyrityksen kaltaisia välitystoimintaan erikoistuneita 

yrityksiä. 

Tapahtumalippujen välitysliiketoiminta on lähteestä riippuen arvoltaan 10-20 miljardin euron 

arvoinen toimiala, jonka historia ulottuu vuosisatojen tai -tuhansien päähän. Luonteeltaan 

liiketoiminta on opportunistista tapahtumalippujen tyypilliseen alihinnoitteluun perustuvaa 

välitystoimintaa, minkä vuoksi se on perinteisesti kerännyt paljon kritiikkiä sekä närkästyneiltä 

kuluttajilta että tapahtumajärjestäjiltä. Lähihistoriassa primäärimarkkinan toimijat ovat 

välitystoiminnan rajoittamisen sijaan kuitenkin itse pyrkineet hyötymään sekundäärimarkkinan 

olemassaolosta muun muassa hallinnoimalla omia välitysalustojaan. Samalla myös itsenäisten 

välittäjien arvo tapahtumajärjestäjien liiketoiminnan riskejä pienentävänä tekijänä on tullut 

selväksi. Primäärimarkkinan toimijoiden suhtautuminen välitystoimintaan onkin nykyään 

tasapainottelua julkisen mielipiteen sekä oman toimintansa voitonmaksimoinnin ja 

riskienhallinnan välillä.  

Työn kohdeyritys on muutamassa vuodessa kyennyt levittämään liiketoimintansa useille 

maantieteellisille markkinoille sekä onnistunut kasvattamaan liiketulostaan merkittävästi 

jokaisena toimintavuotenaan. Menestyksen perustana toimivat erityisesti yrityksen kehittämä 

prosessi tapahtumien ja markkinoiden analysointiin sekä ennakkomaksusopimukset, jotka 

mahdollistavat huomattavasti kilpailijoita suuremman pääoman kiertonopeuden. Yritys on 

pyrkinyt säilyttämään kevyen rakenteensa ja minimoimaan kustannuksiaan, mikä on 

liiketoiminnan kasvaessa johtanut vähitellen pahenevaan resurssivajeeseen. Lisäksi 

kohdeyritystä vaivaavat välittäjille tyypilliset ongelmat kuten suhteiden puuttuminen 
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primäärimarkkinan toimijoihin sekä yksipuoliset ja kalliit myyntikanavat. Tulevaisuuden 

mahdollisuuksina yritys näkee levittäytymisen konsertti- ja viihdetapahtumien lisäksi myös 

erilaisiin urheilutapahtumiin sekä entistä laajemmalle maantieteelliselle alueelle. 

Erityisesti uusille markkinoille levittäytyessä yrityksen on tärkeää hahmottaa 

liiketoimintaympäristöön vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. PESTEL-analyysin perusteella 

erityisesti lainsäädännölliset, sosiaaliset, teknologiset sekä ekonomiset tekijät näyttelevät 

merkittävää roolia tapahtumalippujen jälleenmyynnin ja -myyjien kannalta. Porterin viiden 

voiman malli puolestaan havainnollisti toimittajien dominoivaa asemaa itsenäisten välittäjien 

näkökulmasta; tapahtumatuottajien hallitessa järjestettävien tapahtumien kapasiteettia, 

hinnoittelua sekä lipunmyynnin yksityiskohtia, jää välitysyritysten kohtaloksi mitoittaa koko 

toimintansa näiden raamien sisään. Mikäli primäärimarkkinan toimijat kykenevät jatkossa 

esimerkiksi dynaamista hinnoittelua hyödyntämällä veloittamaan tuotteistaan markkinahintaa, 

on riippumattomien välitysyritysten koko liiketoiminnan perusta uhattuna.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella tapahtumalippujen välitysliiketoiminta on vanha, mutta viime 

aikoina nopeasti muotoaan muuttanut toimiala, jonka tulevaisuus riippuu hyvin pitkälti 

primäärimarkkinoiden suurten toimijoiden ratkaisuista sekä alaan vaikuttavasta 

lainsäädännöstä. Välittäjäportaan mahdollisuudet vaikuttaa omaan asemaansa ja 

toimintaedellytyksiinsä tapahtumatuotannon ekosysteemissä ovat suurten toimijoiden 

puristuksissa hyvin rajalliset. Työn kohdeyrityksen menestys tulevina aikoina on kiinteästi 

sidottu koko sekundäärimarkkinoiden tulevaisuuteen; mikäli välitystoiminta 

kokonaisuudessaan pysyy myös jatkossa elinvoimaisena ja kasvavana, on kohdeyritykselläkin 

erinomaiset edellytykset jatkaa ja jopa kasvattaa toimintaansa myös tulevaisuudessa. 

Kohdeyrityksen osalta tulevaisuuden kasvu edellyttänee kuitenkin investointeja erityisesti 

vakituiseen henkilöstöön ja muihin resursseihin. 

Tämän tutkimuksen perusteella Gregory Steinin (2014, s. 53-54) suurpiirteinen toteamus 

tapahtumateollisuuden ja välitystoiminnan tulevaisuudesta vaikuttaa osuvalta; ”Artistit ja 

urheilijat ovat esiintyneet yleisön edessä  erilaisissa tapahtumissa kauemmin kuin historiaa on 

kirjoitettu ja tämä tuskin tulee muuttumaan. Oleelliset kysymykset ovat; ketkä näihin 

tapahtumiin tulevaisuudessa osallistuvat, mistä ja miten oikeus osallistumiseen hankitaan ja 

kuinka paljon se maksaa?” 
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