Lühiülevaade Tallinna konverentsidest 2020
Aastatel 2015-2019 on Tallinna konverentsiürituste arv püsinud võrdlemisi stabiilne, ligikaudu 35004000 üritust aastas. Aastal 2020 vähenes ürituste arv -52% (toimus 1826 üritust).
Üle Eesti vähenesid konverentsiüritused -49% sh. Tallinnas -52%, Tartus -48%, Pärnumaal -34%, mujal 41%.
Tallinnas toimuvad konverentsiüritused on valdavalt lühikesed – kõikidest üritustest 82% kestavad ühe
päeva. 96% Tallinnas toimunud üritustest oli kuni 199 osalejaga.
Keskmiselt toob üks konverentsi välisdelegaat Tallinna 800€, millest 390€ kulub majutuse,
meelelahutuse, toitlustuse ja ostlemise peale. Ülejäänud kulutused on seotud ürituse läbiviimisega sh
ruumi rent, ürituse toitlustus, tugiteenused jm. Ühe välisdelegaadi võõrustamisega seotud maksutulu on
umbes 120€.
Tulenevalt 2020. aastal rakendatud piirangutest vähenes enam kui 100 osalejaga rahvusvaheliste
ürituste arv võrreldes 2019. aastaga -85%. Selle tagajärjel vähenes suuremate rahvusvaheliste üritustega
seotud kogutulu -93%.

2020. aasta numbrites:
Konverentsiürituste andmeid kogutakse selleks, et vastata päringutele, mis on seotud sihtkoha
investeeringute, arenguprojektide ning taristu arendamisega; et saada sisendandmeid, mille alusel
koostatakse rahvusvahelisi konverentsisihtkohtade edetabeleid; et hinnata Tallinnas toimuvaid üritusi,
nende ulatust ja mõju.
Tallinnas konverentsiüritusi korraldavad ettevõtted on Tallinna turismiosakonnale konverentsiürituste
andmeid esitanud alates 2001. aastast.
Andmete kogumisel lähtutakse United Nations World Tourism Organization (UNWTO) soovitustest ning
kaardistatakse vähemalt 4 tundi kestvate üle 10 osalejaga ürituste andmed. Metoodika järgi loetakse
rahvusvaheliseks üritusi, kus osalejatest moodustavad välisdelegaadid vähemalt viiendiku (20%).
2020. aastal esitas Tallinna konverentsiürituste andmeid 35 ettevõtet (2019. aastal 38).
Aastatel 2015-2019 on Tallinna konverentsiürituste arv püsinud võrdlemisi stabiilne, ligikaudu 35004000 üritust aastas. Aastal 2020 vähenes ürituste arv -52% (toimus 1826 üritust).
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Ürituste arv
Osakaal
Võrdlus 2019. aastaga

Kõik üritused
1826
100%
-52%

Rahvusvahelised üritused
175
10%
-82%

Kohalikud üritused
1651
90%
-41%

Osalejate arv
Osakaal
Võrdlus 2019. aastaga

Kõik osalejad
85 345
100%
-65%

Välisdelegaadid
6871
8%
-88%

Kohalikud osalejad
78 474
92%
-58%

Alates septembrist 2020. koguti eraldi infot ürituse läbiviimise viisi kohta liigitades üritused kolmeks –
kohapeal toimuvad üritused, hübriidüritused (kus on osalejad nii kohapeal kui virtuaalselt) ja
virtuaalüritused (osalejad viibivad ainult veebikeskkonnas).
Käesolevas kokkuvõttes on kokku liidetud kohapeal toimunud ürituste ja hübriidürituste andmed, kuna
mõlemal puhul viibivad konverentsi osalejad toimumiskohas kohapeal. Hübriidüritustel on lisaks
osalejad ka online keskkonnas.
Aastal 2020. toimus Tallinnas vähemalt 127 virtuaalüritust, millest võttis osa vähemalt 82 600 inimest.
Hübriidürituste virtuaalosalejate arv oli umbes 4300 inimest. Seega kokku kaasati virtuaalsel teel
Tallinnas aset leidnud üritustesse umbes 87 0001 inimest. Sisuliselt sama palju inimesi võttis osa
kohapeal toimunud üritustest.
Tallinnas toimuvad konverentsiüritused on valdavalt lühikesed – 82% kõikidest üritustest kestavad 1
päeva.
Kohalikud üritused kestavad enamasti ühe päeva.
Rahvusvahelised üritused on pigem pikemad – 58% olid ühepäevased ja ülejäänud kestavad vähemalt
kaks päeva.
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Virtuaalürituste osalejate arvu sisestamine on andmete esitajatele väljakutse, kuna paljud ei saa seda infot
ürituse korraldajatelt kätte. Võib oletada, et tegelik ürituste virtuaalne ulatus on palju suurem.
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Kestus
1 päev
2 päeva
3 või enam päeva

Kõik üritused
2020
vs 2019
82%
-51%
14%
-55%
5%
-72%

Rahvusvahelised üritused
2020
vs 2019
58%
-81%
22%
-84%
20%
-84%

Kohalikud üritused
2020
vs 2019
84%
-41%
13%
-34%
3%
-48%

96% Tallinnas toimunud üritustest oli kuni 199 osalejaga.
4% üritustel oli osalejaid rohkem kui 200.
Kõik üritused
Kuni 199 osalejat
Enam kui 200 osalejat

96%
4%

Rahvusvahelised
üritused
93%
7%

Kohalikud üritused
96%
4%

18% toimunud üritustest olid assotsiatsioonide korraldatud ja 60% korporatsioonide korraldatud.
Rahvusvahelistest üritustest olid assotsiatsioonide korraldatud 14% ja korporatsioonide korraldatud
71%.
Ürituse korraldaja
Assotsiatsioon
Korporatsioon
Avalik sektor

Kõik üritused
18%
60%
22%

Rahvusvahelised
üritused
14%
71%
15%

Kohalikud üritused
18%
60%
22%

Kõige enam konverentse toimus veebruaris (288 üritust), jaanuaris (285 üritust) ja septembris (282
üritust).
Kõige enam kohalikke konverentse toimus septembris – 272 üritust.
Kõige rohkem rahvusvahelisi konverentse toimus jaanuaris (66 üritust) ja veebruaris (57 üritust).
NB! 82% kõikidest 2020. aastal toimunud rahvusvahelistest (st enam kui 20% välisdelegaatidega)
üritustest leidis aset vahemikus jaanuar-märts.
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Konverentsiürituste majanduslik mõju
Alates 2020. aasta oktoobrist kasutab Tallinna turismiosakond European Cities Marketing’i (ECM)
analüüsivahendit Event Impact Calculator (EIC). EIC kalkulaator mõõdab sündmuse majanduslikku mõju
ja arvutab selle investeeringutasuvuse maksude järgi. Veebiplatvormi ja mudelid majandusliku mõju
hindamiseks on välja töötanud Oxford Economics Company. Kalkulaatorisse sisestatakse üritusel
osalejate arv, ürituse kestus ja liik ning seejärel arvutakse mudelite abil konverentsi majanduslik mõju,
tuues välja põhinäitajad nagu otsene ja kaudne müük ettevõtetele, mõju töökohtadele, maksud,
maksude ROI.
Event Impact Calculator’it kasutab oma ürituste edukuse hindamiseks maailmas üle 200 sihtkoha.
Euroopas rakendavad seda näiteks Genfi, Oslo ja Ljubljana konverentsibürood.
EIC keskkonda sisestati tagasiulatuvalt andmeid alates 2018. aastast. Analüüsiti rahvusvahelisi üritusi,
millel oli vähemalt 100 osalejat ja mille välisdelegaatide osakaal oli vähemalt 20%.
Keskmiselt toob üks konverentsi välismaalt pärit osaleja Tallinn 800€, millest 390€ kulub majutuse,
meelelahutuse, toitlustuse ja ostlemise peale. Ülejäänud kulutused on seotud ürituse läbiviimisega sh
ruumi rent, ürituse toitlustus, tugiteenused jm. Ühe välisdelegaadi võõrustamisega seotud maksutulu on
umbes 120€.
Tulenevalt 2020. aastal rakendatud piirangutest vähenes enam kui 100 osalejaga rahvusvaheliste
ürituste arv võrreldes 2019. aastaga -85%. Allpool olevas tabelis on võrreldud 2020. aasta tulemusi
varasema kahe aasta keskmisega. Suured langusprotsendid, ja nende taha jäävad rahalised näitajad,
ilmestavad kui suurt majanduslikku mõju rahvusvahelised konverentsiüritused omavad.

Rahvusvaheliste ürituste arv
Välisdelegaadid
Ürituste kogutulu kokku2
Kesmine kogutulu ürituse kohta
Üritustega kaasnev riiklik maksutulu kokku3
Keskmine maksutulu ürituse kohta
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Keskmine 2018-2019

2020

176
35 954
30 010 806 €
172 623 €
4 566 025 €
25 943 €

27
2911
2 152 526 €
79 723 €
306 404 €
11 348 €

Muutus 2020
vs keskmine
-85%
-92%
-93%
-54%
-93%
-56%

Ürituse kogutulu koosneb majutuse, transpordi, toitlustuse, kaubanduse, rekreatsiooni, ruumirendi ja teenuste
kulutustest, mille tegid konverentsiüritusega seoses osalejad, korraldajad ja näituse eksponentidena osalenud
organisatsioonid.
3
Ürituse riiklik maksutulu koosneb käibemaksust, majutuse käibemaksust, toitlustusasutuste käibemaksust,
kinnisvaramaksust isiku tulumaksust, ettevõtte tulumaksust ning muudest maksudest.
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Kokkuvõte
2020. aasta mõjutas Tallinna konverentsisektorit tugevalt, tuues endaga kaasa konverentsiürituste
vähenemise enam kui poole võrra. Ootuspäraselt vähenesid kõige enam rahvusvahelised üritused -82%.
Eraldi märkimist väärib, et 2020. aasta kõikidest rahvusvahelistest üritustest toimus 82% aasta I
kvartalis.
EIC kalkulaatori kasutuselevõtu tulemusena selgus, et üks konverentsiürituse välisdelegaata toob
Tallinna ca 800€ ning lisaks sellele 120€ riiklikku maksutulu. See tulemus on võrreldav 2018. aastal EAS-i
poolt tellitud välisriikide konverentsidelegaatide uuringu4 tulemustega, kust lähtub, et ühe
välisdelegaadiga kaasnev tulu Tallinnale on ca 890€ (sh on nii osaleja enda kui ürituse korraldaja poolt
tehtud kulutused).
2020. aastal tõid üle 100 osalejaga rahvusvahelised üritused siia vaid 7% varasema kahe aasta
keskmisest kogu- ja maksutulust.
Uue trendina on esile kerkinud virtuaal- ja hübriidüritused, millest viimased on kindlasti tulnud selleks,
et saadagi osaks tavapärasest konverentsiüritusest. Sellegipoolest ootab kogu sektor kriisi taandumist,
sest kui virtuaalüritus suudab luua võimaluse viia läbi ürituse formaalne osa (ettekanded, diskussioonid),
siis täitmata jääb vähemalt sama tähtis sotsiaalne pool – soov kohtuda ja vahetus vormis mõtteid
vahetada on inimlik ja jääv.

Ülevaate koostas ja lisainfot jagab:
Made Pandis-Raie
äriturismi projektijuht
turismiosakond
linna ettevõtlusteenistus
made.pandis-raie@tallinnlv.ee
www.visittallinn.ee
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EASI poolt tellitud välisriikide konverentsidelegaatide uuringu valim koosnes ainult assotsiatsioonide poolt
korraldatud rahvusvahelised üritused. EICi sisestatud ürituste hulk suurem ja sellest tulenevalt ka eriilmeliste
ürituste valim ulatuslikum (sh. on esindatud nii korporatsioonide, assotsiatsioonide kui avaliku sektori poolt
korraldatud üritused).
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