Ülevaade Tallinna konverentsidest 2021
Aastatel 2015-2019 püsis Tallinna konverentsiürituste arv võrdlemisi stabiilne, ligikaudu 3500-4000
üritust aastas. Aastal 2020 vähenes ürituste arv 52% (toimus 1826 üritust) ja aastal 2021 vähenes
ürituste arv veel omakorda 37% (1142 üritust).
Üle Eesti vähenesid konverentsiüritused 2021. aastal 31% sh. Tallinnas -37%, Tartus -6%, Pärnumaal 23%, mujal -9%. Kokku toimus Eestis 1704 konverentsiüritust (2020. aastal 2495).
Kui aastal 2019. toimus 77% kõikidest konverentsiüritustest Tallinnas, siis 2021. aastal on Tallinna
osakaal kahanenud 67%-le. Rahvusvaheliste ürituste puhul on langus veelgi suurem – 2019. toimus 87%
rahvusvahelistest sündmustest Tallinnas, 2021. oli Tallinna osakaal 69%.
Sarnaselt 2020. aastaga rakendusid ka 2021. aastal konverentsiürituste korraldamisele erinevad
piirangud. Sellest hoolimata on jäi enam kui 100 osalejaga rahvusvaheliste ürituste arv võrreldes 2020.
aastaga sarnasele tasemele – 2020. aastal toimus 27 sellist üritust ja 2021. aastal 29 (2019. a 188
üritust).

2021. 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 pingeridu; et hinnata Tallinnas toimuvaid üritusi,
nende ulatust ja mõju.
Tallinnas konverentsiüritusi korraldavad ettevõtted on Tallinna turismiosakonnale konverentsiürituste
andmeid esitanud alates 2001. aastast. Konverentsiürituste andmeid kogutakse meetings.ee
andmebaasi.
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%).
2021. aastal esitas Tallinna konverentsiürituste andmeid 31 ettevõtet (2020. aastal 35). Üle Eesti sisestas
meetings.ee andmebaasi andmeid 50 ettevõtet (2020. aastal 58). Nimekiri andmeid esitanud
ettevõtetest on leitav lisast 1.
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Ürituste arv
Osakaal
Võrdlus 2020. aastaga
Võrdlus 2019. aastaga

Kõik üritused
1142
100%
-37%
-70%

Rahvusvahelised üritused
111
10%
-35%
-88%

Kohalikud üritused
1031
90%
-38%
-63%

Osalejate arv
Osakaal
Võrdlus 2020. aastaga
Võrdlus 2019. aastaga

Kõik osalejad
51 828
100%
-39%
-79%

Välisdelegaadid
5345
10%
-22%
-90%

Kohalikud osalejad
46 483
90%
-41%
-75%

Meetings.ee andmebaasi kogutakse 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 2021. toimus Tallinnas vähemalt 125 virtuaalüritust (2020. 127), millest võttis online keskkonnas
osa vähemalt 147 900 inimest (kasv võrreldes 2020. aastaga oli 79%). Hübriidürituste virtuaalosalejate
arv oli umbes 13 100 inimest. Seega kokku kaasati virtuaalsel teel Tallinnas aset leidnud üritustesse
umbes 161 0001 inimest (kasv 85%). Sisuliselt osales Tallinnas korraldatud virtuaalsetel konverentsidel
kolm korda rohkem inimesi kui kohapeal toimunutel.
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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 suurem.
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Tallinnas toimuvad konverentsiüritused on valdavalt lühikesed – 71% kõikidest üritustest kestavad 1
päeva – kuid kaks või enam päeva kestvate sündmuste osakaal on aastases võrdluses kasvanud 11%.
Kolm neljandikku kohalikest üritustest kestavad ühe päeva.
Rahvusvahelised üritustest 62% kestavad kaks või enam päeva (veerand lausa üle nelja päeva).
2021. aastal toimus 120 üritust, mis kestsid kolm või enam päeva. 2020. aastal oli selliseid sündmusi 74.
Keskmine kohaliku konverentsiürituse kestus on 1,6 päeva (1,2 2020. aastal) ning rahvusvahelise ürituse
oma 3,4 päeva (1,9 2020. aastal).
Kestus
1 päev
2 päeva
3 või enam päeva

Kõik üritused
2021
vs 2020
75%
-46%
18%
-20%
8%
+66%

Rahvusvahelised üritused
2021
vs 2020
38%
-61%
24%
-31%
38%
+45%

Kohalikud üritused
2021
vs 2020
75%
-44%
18%
-18%
8%
+73%

Sarnaselt varasemate aastatega oli 2021. aastal 97% Tallinnas toimunud üritustest kuni 199 osalejaga.
3% üritustel oli osalejaid rohkem kui 200.
Keskmiselt osales 2021. aastal kohalikul üritusel 42 delegaati ning rahvusvahelises üritusel 80 delegaati.
2020. aastal olid samad näitajad 45 delegaati ja 69 delegaati ning 2019. aastal 69 delegaati ja 80
delegaati.
Kõik üritused
Kuni 199 osalejat
Enam kui 200 osalejat

97%
3%

Rahvusvahelised
üritused
91%
9%

Kohalikud üritused
97%
3%

Keskmiselt osales 2021. aastal kohalikul üritusel 42 delegaati ning rahvusvahelises üritusel 81 delegaati.

Aasta
2021
2020
2019

Kõik üritused
45
47
64

Keskmine delegaatide arv
Rahvusvahelised
üritused
81
69
81

Kohalikud üritused
42
45
58

Erinevalt eelmisest aastast, mil 60% üritustest olid korraldatud korporatiivettevõtete poolt, korraldasid
2021. aastal 56% üritustest avaliku sektori asutused.
Rahvusvaheliste ürtuste puhul võis märgata, et kui 2020. aastal korraldasid 71% üritustest
korporatiivettevõtted, siis 2021. aastal korraldasid 55% üritustest avaliku sektori asutused ja 23%
assotsiatsioonid (vs 14% 2020. aastal).
Ürituse korraldaja
Assotsiatsioon
Korporatsioon
Avalik sektor

Kõik üritused
19%
24%
56%

3

Rahvusvahelised üritused
23%
22%
55%

Kohalikud üritused
20%
23%
56%

Kõige enam konverentse toimus septembris (242 üritust) ja oktoobris (233 üritust). Kõige vähem
jaanuaris (6), märtsis (7) ja aprillis (10).
Kõige enam kohalikke konverentse toimus septembris – 225 üritust.
Kõige rohkem rahvusvahelisi konverentse toimus oktoobris (30 üritust).
NB! 77% kõikidest 2021. aastal toimunud rahvusvahelistest (st enam kui 20% välisdelegaatidega)
üritustest leidis aset vahemikus august-november (kokku 86 üritust).

2021 vs 2020 a. Tallinnas toimunud kohalike ja rahvusvaheliste
konverentsiürituste jaotus kuude lõikes
40%
35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%
-5%

Kohalikud üritused (2021)

Rahvusvahelised üritused (2021)

Kohalikud üritused (2020)

Rahvusvahelised üritused (2020)

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 ROI2.
Event Impact Calculator’it kasutab oma ürituste edukuse hindamiseks maailmas üle 200 sihtkoha.
Euroopas rakendavad seda näiteks Genfi, Oslo ja Ljubljana konverentsibürood.
EIC keskkonda sisestatakse andmed rahvusvaheliste ürituste kohta, millel oli vähemalt 100 osalejat ja
mille välisdelegaatide osakaal oli vähemalt 20%. Keskkonnas on olemas andmed alates 2018. aastast.
Viimase nelja aasta põhjal võib öelda, et keskmiselt toob üks konverentsi välismaalt pärit osaleja Tallinn
890€, millest 415€ kulub majutuse, meelelahutuse, toitlustuse ja ostlemise peale. Ülejäänud kulutused
2

ROI – Return of Investment ehk investeeringu tasuvus
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on seotud ürituse läbiviimisega sh ruumi rent, ürituse toitlustus, tugiteenused jm. Ühe välisdelegaadi
võõrustamisega seotud maksutulu on umbes 130€.
See tulemus on võrreldav 2018. aastal EAS-i poolt tellitud välisriikide konverentsidelegaatide uuringu3
tulemustega, kust lähtub, et ühe välisdelegaadiga kaasnev tulu Tallinnale on ca 890€ (sh on nii osaleja
enda kui ürituse korraldaja poolt tehtud kulutused).
Võrreldes 2019. aastaga toimus ka 2021. aastal enam kui saja osalejaga rahvusvahelisi üritusi ca 90%
vähem, kuid võrreldes 2020. aastaga toimus selliseid üritusi sisuliselt sama palju. Samas 2021. aastal tõid
need sündmused Tallinna kaks korda nii palju tulu kui 2020. aastal. Kui välisdelegaatide arvu erinevus ei
olnud aastases võrdluses märkimisväärselt suurem (+15%), siis ürituste kestuse erinevus oli sisuliselt
kahekordne (keskmiselt 4 päeva 2021. aastal vs 2 päeva 2020 aastal). Seega tõi peaaegu sama suur hulk
välisdelegaate Tallinna oluliselt rohkem tulu, kuna nad viibisid sihtkohas pikemalt.

Rahvusvaheliste ürituste arv
(alates 100 osalejast)
Välisdelegaadid (alates 100
osalejast)
Ürituste kogutulu kokku4
Keskmine kogutulu ürituse
kohta
Üritustega kaasnev riiklik
maksutulu kokku5
Keskmine maksutulu ürituse
kohta

Keskmine
2018-2019

2020

2021

Muutus 2021
vs 2020

176

27

29

+7%

35 954

2911

3345

+15%

30 010 806 €

2 152 526 €

4 425 482 €

+106%

172 623 €

79 723 €

152 603 €

+91%

4 566 025 €

306 404 €

583 980,29 €

+91%

25 943 €

11 348 €

20 137,25 €

+77%

3

EASI poolt tellitud välisriikide konverentsidelegaatide uuringu valim koosnes ainult assotsiatsioonide poolt
korraldatud rahvusvahelised üritused. EIC-i sisestatud ürituste hulk suurem ja sellest tulenevalt ka eriilmeliste
ürituste valim ulatuslikum (sh. on esindatud nii korporatsioonide, assotsiatsioonide kui avaliku sektori poolt
korraldatud üritused).
4
Ürituse kogutulu koosneb majutuse, transpordi, toitlustuse, kaubanduse, rekreatsiooni, ruumirendi ja teenuste
kulutustest, mille tegid konverentsiüritusega seoses osalejad, korraldajad ja näituse eksponentidena osalenud
organisatsioonid.
5
Ürituse riiklik maksutulu koosneb käibemaksust, majutuse käibemaksust, toitlustusasutuste käibemaksust,
kinnisvaramaksust, isiku tulumaksust, ettevõtte tulumaksust ning muudest maksudest.
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Kokkuvõte
Sarnaselt 2020. aastale mõjutasid ka 2021. aastal Tallinna konverentsisektorit tugevalt COVID-19 viiruse
tõkestamisest tingitud piirangud. Aastases võrdluses vähenes konverentsiürituste hulk veel 37% võrra.
Võrreldes 2020. aastaga vähenesid pisut enam kohalikud üritused (-38%) ja kohalikud osalejad (-41%)Kui võtta võrdluseks 2019. aastas, siis vähenes konverentsiürituste hulk 70% sh toimus 88% vähem
rahvusvahelisi sündmusi ning Tallinna jõudis 90% vähem välisdelegaate.
Eraldi märkimist väärib, et 2021. aasta kõikidest rahvusvahelistest üritustest toimus 77% vahemikus
august-november, mil piirangute koormus oli väiksem ning võis täheldada mõningast harjumist uue
olukorraga.
2021. aasta eristub varasematest ka selle poolest, et enam kui poolte (55%) konverentsiürituste
korraldajatest olid avaliku sektori ettevõtted. Varasematel aastatel on enamuse sündmuste
korraldajateks olnud korporatiivettevõtted (71% 2020. aastal, 65% 2019. aastal).
2021. aastal toimunud konverentsiüritused olid varasemast pikemad – kohalikud üritused kestsid
keskmiselt 1,6 päeva (vs 1,2 päeva 2020. aastal) ja rahvusvahelised üritused keskmiselt 3,4 päeva (vs 1,9
päeva 2020. aastal).
Rahvusvaheliste ürituste puhul osaleb keskmiselt ühel üritusel 81 delegaati, mis on sama näitaja nagu
2019. aastal, kuid kohalike sündmuste puhul on keskmine delegaatide arv endiselt langustrendis – 42
delegaati 2021 vs 45 delegaati 2020 vs 58 delegaati 2019.
Saja või enama osalejaga rahvusvahelisi sündmusi toimus aastases võrdluses sisuliselt sama palju (27 vs
29), kuid 2021. aastal toimunud üritused olid poole pikemad ning kestsid keskmiselt 4 päeva. Sellest
tulenevalt suurenesid ka Tallinnas tehtud kulutused ja linna toodi kaks korda rohkem tulu.
2021. aastal tõid üle 100 osalejaga rahvusvahelised üritused Tallinna 15% 2018-2019 aasta keskmisest
kogu- ja maksutulust (2020. aastal oli see näit 7%).
Kokkuvõtvalt saab öelda, et 2021. aastal toimus kõige vähem üritusi terve Tallinna konverentsiürituste
andmete kogumise 21-aastase ajaloo jooksul. Kuid need sündmused, mis aset leidsid olid märgatavalt
pikemad, mis on eriti rõõmustav rahvusvaheliste ürituste puhul. Samuti on rahvusvaheliste ürituste
keskmine osalejate arv jõudnud tagasi 2019. aasta tasemele. Selle tulemusena tõid enam kui 100
osalejaga rahvusvahelised üritused Tallinnasse kogutulu 4,4 miljoni € väärtuses, mida on kaks korda
rohkem kui 2020. aastal.

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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Lisa 1. Meetings.ee andmekogusse 2021. aastal toimunud konverentsiürituste andmed esitanud
ettevõtted
Alexela Kontserdimaja
Baltic Tours DMC
CWT Estonia
DMC Estonia
Dorpat Hotell ja Konverentsikeskus
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Rahvusraamatukogu
Energia avastuskeskus
Estonia Resort Hotel & SPA
GoHotel Shnelli
Hedon Spa & Hotel
Hilton Tallinn Park Hotel
Hotell Euroopa
Hotell Ülemiste
Jääaja keskus
Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskus
Kultuurikatel
Kumu Kunstimuuseum
Lepanina Hotell
Maria talu
Mustpeade maja
Nordic Hotel Forum
Ojako puhke- ja koolituskeskus
Original Sokos Hotel Viru
Park inn by Radisson Meriton Tallinn
Profexpo
PROTO avastustehas
Publicon
Pärnu Hotell
Pärnu Kontserdimaja
Radisson Blu Hotell Olümpia
Reisiekspert Conference Expert
Royal Experience
Saku Suurhall
Schlössle Hotel
Strand SPA & Konverentsihotell
Swissotel Tallinn
Tallink SPA & Conference Hotel
Tallinn Viimsi SPA
Tallinna Lauluväljak
Tallinna Loomaaed
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Teletorn
Tallinna Ülikooli Konverentsikeskus
Tartumaa Tervisespordikeskus
V Spaahotell

Vanemuise Kontserdimaja
Villa Ammende
Villa Andropoff
Villa Wesset
Kokku: 51
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