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Musiikkialan tilannekuva, yhteenveto 
 
Music Finland toteuttaa vuoden 2022 aikana musiikkialan kasvustrategiahankkeen. Vuoden 
kestävän kokonaisuuden ensimmäinen vaihe on alan tilannekuvan päivittäminen ja hahmotus. 
Tilannekuvan tavoitteena on päivittää alan toiminnan tämänhetkinen pulssi, tunnistaa eri 
näkökulmia yhdistäviä keskeisiä teemoja ja hahmottaa näiden perusteella ajatuksia siitä, millaisia 
toimenpiteitä tarvitsemme parantaaksemme kasvun edellytyksiä musiikkialalla. 
 
Tämän tilannekuvan analyysiin haastateltiin 24 ammattilaista musiikkialalta sekä alaa lähellä 
olevilta tahoilta. Haastattelut toteutettiin 16.2.–30.3.2022 välisenä aikana. Kaikki haastateltavat 
olivat yritysten tai yhteisöjen edustajia ja toimivat pääosin kaupallista lähtökohdista. Tilannekuvan 
muodostamisessa oli myös käytössä Music Finlandin koostama Musiikkialabarometri, jonka 
tiedonkeruu on valmistunut maaliskuussa 2022 ja aineiston alustava versio on ollut käytettävissä 
tilannekuvan analyysiin. Tänä vuonna barometrin kyselyyn vastasi 720 henkilöä, yksittäisiä 
musiikkialan ammattilaisia tai eri yritysten ja yhteisöjen edustajia. Lisäksi markkinatilanteeseen 
liittyen on käytetty mahdollisimman ajantasaista tietoa lukuisista lähteistä.  
 
Haastattelujen ja materiaalin analyysin perusteella esille nousevista teemoista tehtiin ryhmittely ja 
muodostettiin kymmenen alan tilannekuvan johtopäätöstä. Kun johtopäätöksiä peilataan kasvun 
teemaan, niin voidaan todeta, että kasvun kannalta alan tilanne on monella tavalla ristiriitainen. 
Kasvua tapahtuu erityisesti digitaalisella äänitemarkkinalla ja kasvun uskotaan myös jatkuvan 
lähivuosien aikana. Toisaalta erityisesti elävän musiikin markkina on vasta aloittamassa 
toipumistaan koronan jäljiltä ja kasvusta voidaan puhua vasta joidenkin vuosien tähtäimellä. 
Musiikkialalla koetaan lisääntyvää polarisaatiota ja kasvun kyvykkyyksiin ja kasvuhalukkuuteen 
liittyy haasteita. Kasvulle on mahdollisuuksia, mutta ne vaativat lisääntyvästi uusien 
toimintamallien kokeilua ja omaksumista. Erityisesti kasvun edellytykset vaatisivat yhteisiä 
tavoitteita ja lisääntyvää yhteistyötä sekä musiikkialan sisällä, mutta myös toimialojen välillä. 
 
Tilannekuvaraportin lopuksi asetetaan neljä konkreettista toimenpidesuositusten tavoiteteemaa, 
joiden alla on myös yksittäisiä hankkeita ja esimerkkejä. Näiden toimenpiteiden on tarkoitus sekä 
edistää tunnistettuja kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia että purkaa niihin liittyviä 
esteitä. Kaikkein tärkeimpänä tavoitteena toimenpiteillä on luoda parempia edellytyksiä 
musiikkialan kasvulle. Nämä tunnistetut toimenpidesuositukset ovat: 
 

1. Asetamme musiikkialan yhteiset kasvutavoitteet 
2. Luomme kasvua kokeilujen kautta 
3. Hyödynnämme yhteistyön alustoja 
4. Parannamme toimeenpanon kyvykkyyttä 

 
  
 
 
  



Taustatietoa musiikkialan kasvustrategiasta ja tilannekuvasta 
 
Music Finland toteuttaa vuoden 2022 aikana laajan musiikkialan kasvustrategiahankkeen. 
Kokonaisuus rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience 
Facility, RRF). Rahoituksen avulla toteutetaan joukko erilaisia projekteja ja aloitteita, joilla pyritään 
luomaan parempia edellytyksiä edistää musiikkialan kasvun mahdollisuuksia. Vuoden kestävän 
kokonaisuuden ensimmäinen vaihe on alan tilannekuvan päivittäminen ja hahmotus.  
 
Tilannekuvan tavoitteena on päivittää alan toiminnan tämänhetkinen pulssi, tunnistaa eri 
näkökulmia yhdistäviä keskeisiä teemoja ja hahmottaa näiden perusteella ajatuksia siitä, millaisia 
toimenpiteitä tarvitsemme parantaaksemme kasvun edellytyksiä. Tilanteessa, jossa korona-
pandemia on moukaroinut musiikkialaa viimeisen kahden vuoden aikana ja maailmanpoliittinen 
tilanne näyttää hyvin epävakaalta, on erityisen tärkeää pyrkiä tunnistamaan yhteisiä 
mahdollisuuksia ja lisätä keskustelun, suunnittelun ja toteutuksen alustoja, jotka edistävät näiden 
teemojen toteuttamista. Tilannekuvan ja sitä seuraavan kasvustrategiakokonaisuuden keskeisin 
tavoite on katalysoida konkreettisia uusia aloitteita, hankkeita ja kasvua edistävää tekemistä. 
Luoda edellytyksiä kasvulle. 
 
Haastattelimme tämän tilannekuvan analyysiin 24 ammattilaista musiikkialalta sekä alaa lähellä 
olevilta tahoilta. Haastattelut toteutettiin 16.2.–30.3.2022 välisenä aikana. Haastattelujen alkaessa 
emme siis vielä tienneet Ukrainassa alkaneesta sodasta. Nopeasti kehittynyt tilanne on tullut esiin 
myös maaliskuun aikana tehdyissä haastatteluissa ja nostanut esille yhä pitkittyvää epävarmuutta, 
joka liittyy erityisesti elävän musiikin sektoriin. Haastateltavat edustavat laajaa joukkoa erilaisia 
suomalaisen musiikkialan ammattilaisia. Tilannekuvassa keskityttiin erityisesti kaupallisilla 
markkinoilla toimiviin yrityksiin ja yhteisöihin. Huomioimme näkökulmia levy-yhtiöistä, 
musiikkikustantajista, järjestökentältä, managereista, live-sektorilta, media-alalta sekä musiikin 
lähellä olevilta sisältöaloilta, erityisesti peli- ja AV-aloilta. 
 
Haastattelujen lisäksi olemme keränneet kattavasti ajantasaista markkinatietoa. Tässä 
tilannekuvaraportissa nostetaan mahdollisimman ajankohtaisia markkinatietoja keväältä 2022. 
Osa tiedoista on vielä alustavia, koska kaikki sidosryhmät eivät ole vielä vahvistaneet virallisia 
lukujaan, mutta markkinan yleistilanteen kannalta voimme kuitenkin muodostaa varsin hyvän 
tilannearvion. Tilannekuvan analyysin kannalta tärkeä lähdeaineisto on myös 
musiikkialabarometri, jonka Music Finland on koonnut aikaisemmin kahdesti. Barometrin 
tiedonkeruu on valmistunut maaliskuussa 2022 ja aineiston alustava versio on ollut käytettävissä 
tilannekuvan analyysiin. Tänä vuonna barometrin kyselyyn vastasi 720 henkilöä, yksittäisiä 
musiikkialan ammattilaisia tai eri yritysten ja yhteisöjen edustajia. Musiikkialabarometri julkaistaan 
virallisesti myöhemmin keväällä 2022.  
 
Kasvustrategiahankkeen tavoitteena kokonaisuudessaan on saada aikaan musiikkialan kasvua 
edistävää konkreettista tekemistä ja toimenpiteitä. Tavoitteenamme on sitouttaa musiikkialaa 
tekemään yhteistyötä, sitoutumaan yhteisiin kasvun mahdollisuuksiin ja sitä kautta edistää kasvun 
edellytyksiä. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa ja ehdotuksia erilaisista kasvua ja elpymistä 
mahdollistavista toimenpiteistä koko alalle. Tuotamme, tuemme ja toteutamme hankkeessa 
työkaluja investointien, työpaikkojen ja kasvun lisäämiseksi musiikkialalle sekä musiikin 
integroitumiseen tiiviimmin muiden toimialojen kanssa. Musiikkialaan jatkossa yhä tiiviimmin 



yhteydessä olevia toimialoja ovat mm. AV-tuotannot, teknologia-, peli- ja finanssiala, joiden kanssa 
hankkeessa etsitään ja pilotoidaan uusia kestäviä yhteistyömalleja.  
 
Hankkeen teoreettisena kehyksenä toimii niin sanottu “strategy-as-practice” eli “strategia 
käytännössä” (Mantere & Suominen, 2014). Kasvustrategiahankkeella tavoitellaan siis alusta 
alkaen käytännön hankkeiden ja niiden evaluoinnin kautta liiketoiminnan kehittymistä sekä 
palveluiden ja toimintamallien toistettavuutta ja skaalautuvuutta sekä potentiaalia vakiintua 
uudeksi rakenteelliseksi ratkaisuksi niin musiikkialan ekosysteemissä kuin muillakin luovilla aloilla. 
 
Olemme tunnistaneet kasvustrategiahankkeen yleisiksi tavoitteiksi seuraavia asioita:  
 

• Musiikkialalle kohdistuvien investointien määrän ja volyymin kasvattaminen 
• Uusien innovaatioiden ja yritysten määrän lisääminen 
• Musiikkiin liittyvien tulolähteiden monipuolistuminen 
• Lisääntyvä kansainvälisyys  
• Suomalaisen musiikkiviennin kasvu ja kehittyminen toimintaympäristön muuttuessa 
• Edelläkävijyys uusien toimintamuotojen suhteen 
• Kansainvälisen kilpailuedun saavuttaminen nopealla reagoinnilla 
• Uudet osto- ja yhteistyösopimukset kansainvälisillä markkinoilla 
• Suomalaisten musiikkialan yritysten kansainvälisen liikevaihdon kasvu 
• Suomalaisten musiikkivientitulojen monipuolistumista ja markkina-arvon kasvu 
• Luovien alojen yrittäjyyden ja työpaikkojen määrän kasvu  

 
Kaikkien hankkeen tavoitteiden yhdistävänä teemana on pyrkiä lisäämään musiikkialan 
ekosysteemin taloudellista painoarvoa, kannattavuutta ja kansainvälisyyttä sekä toimialan 
ekologista kestävyyttä. 
  



Markkinatilanne keväällä 2022 
 
Äänitteet 
 
Musiikkituottajat  – IFPI Finland ry julkaisi vuoden 2021 markkinaluvut 22.3.2022 (IFPI, 2022). 
Luvut vahvistivat odotukset äänitemarkkinan hyvästä kasvusuunnasta. Äänitemusiikin verottoman 
tukkumyynnin kokonaisarvo oli 68,3 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 verrattuna koko markkinalla 
oli kasvua 18 %. Samaan aikaan äänitemarkkinoiden kanssa julkaistiin Gramexin keräämät 
äänitemusiikin esityskorvaukset, jotka olivat yhteensä 23,8 miljoonaa euroa (22,5M € vuonna 
2020).  
 
Äänitemarkkinan suurin kasvun tekijä on digitaalinen markkina eli käytännössä suoratoistoon 
(streaming) perustuva kasvu. Digitaalinen markkina kasvoi 17,5 % ja muodostaa Suomen 
äänitemarkkinoista 89 %. Myös fyysinen äänitemyynti kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2003 
jälkeen. Vinyylin osuus kasvoi peräti 50 % ja vinyyli on formaattina nyt osuudeltaan suurempi kuin 
CD. Äänitemarkkina on käynyt 20 vuoden aikana läpi täydellisen muutoksen fyysisestä 
tallennemarkkinasta lähes täysin suoratoiston dominoimaan markkinaan. Vielä vuonna 2002 
äänitemarkkinan arvo oli 64,7 miljoonaa euroa ja kyseinen vuosi oli viimeinen, jolloin 
äänitemarkkina oli käytännössä kokonaan fyysinen. On kuitenkin syytä muistaa, että nykyarvoon 
laskettuna vuoden 2002 markkinataso tarkoittaisi noin 83 miljoonan euron markkinaa. Olemme 
tällä hetkellä kasvussa, mutta äänitealan arvo on suhteutettuna vielä jäljessä vuosituhannen alun 
huippuvuosia. 
 
Applen iTunes-kauppa avautui vuonna 2003 ja aloitti muutoksen kohti digitaalisen jakelun ja 
kulutuksen täydellistä muutosta. Spotify kiihdytti tätä vuodesta 2008 alkaen ja suoratoisto on nyt 
vakiinnuttanut paikkansa äänitemarkkinan keskeisenä alueena. On todennäköistä, että suoratoisto 
tulee myös olemaan tärkein äänitesektorin kasvun lähde vielä ainakin lähivuosien ajan. Alalla 
uskotaan, että suoratoiston tuottamat liikevaihdon taso voi jopa tuplaantua seuraavan viiden 
vuoden aikana. Tämä arvio nousi esille myös tilannekuvan taustahaastatteluissa.  
 
Tilannekuvan haastatteluissa suoratoiston osalta juuri Spotify on keskeinen palvelu, vaikka koko 
alueen kasvu toimii äänitemarkkinan veturina. YouTube ei noussut yhdessäkään haastattelussa 
esille erikseen mainittuna palveluna, vaikka se on koko pohjoismaiden alueella kaikkein 
merkittävän musiikin suoratoistopalvelu. Suomessa YouTubea käyttää 12–65 vuotiaista 82 %, kun 
Spotifyn käyttöaste oli 2020 noin 52 %. (Digital Music In The Nordics, 2020). Suomessa YouTuben 
osuus digitaalisten palvelujen käytöstä on ollut perinteisesti korkein pohjoismaissa. Tämän 
tilannekuvan analyysin perusteella voidaan tehdä johtopäätös siitä, että YouTube saattaa olla alan 
toimijoiden keskuudessa alihyödynnetty tavoittavuuteensa nähden, erityisesti rahallisten 
korvausten osalta. Palvelun promotionaalinen arvo on erikseen arvioitava kysymys, jota ei ole 
tässä selvityksessä tarkasteltu. 
 
 



 
 

Kuva 1 Äänitemyynti ja Gramex-korvaukset 2021 & 2020, Musiikkituottajat ry 

 
 

 
 

Kuva 2 Formaattien markkinaosuudet 2021, Musiikkituottajat ry 

 
 



 
 
 
On kiinnostavaa seurata suomalaisen musiikin osuuden kehitystä osana äänitteiden 
kokonaiskulutusta. Kotimaisen musiikin osuus Musiikkituottajien myynnin arvosta vuonna 2021 oli 
31 %. Tämä osuus kattaa Musiikkituottajien jäsenyritykset. Riippumattomien levy-yhtiöiden 
myynneistä vastaavaa kotimaisuustietoa ei tällä hetkellä ole saatavilla. Vuonna 2009 suomalaisen 
musiikin osuus äänitemarkkinoista oli vielä 61 %. Tuolloin markkina oli 90-prosenttisesti fyysisten 
äänitteiden dominoima. Nyt voimasuhteen digitaalisen ja fyysisen formaatin välillä ovat 
kääntyneet päinvastaisiksi.  
 
Suomalaisen musiikin osuus äänitemarkkinoista on laskenut jo pitkään, käytännössä koko sen ajan, 
kun suoratoiston osuus on markkinoista lisääntynyt. Kyseessä lienee myös sukupolvien 
kulutustottumuksiin liittyvä ilmiö. Nuoremmat kuuntelevat siis enemmän kansainvälistä 
repertoaaria. Suoratoiston käyttäjäprofiili on varsin pitkään painottunut nuorempiin ikäryhmiin. 
Musiikinkuuntelu Suomessa 2021 (Musiikkituottajat & Teosto, 2021) -tutkimuksen mukaan 
maksullisten suoratoistopalvelujen käyttäjäprofiileissa intensiivisin ryhmä on 19 –25 vuotiaat.  
 
Suomalaisen musiikkialan kannalta on tärkeää, kuinka paljon markkinoiden generoimasta rahasta 
jää Suomeen ja suomalaisille oikeudenomistajille. Sen takia kotimaisen ja kansainvälisen 
tuotannon väliseen suhteeseen on syytä kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Musiikkiala 
odottaa suoratoiston jatkavana kasvuaan lähivuosina ja tässä kehityksessä on kiinnostavaa 
seurata, miten vanhempien ikäluokkien tuleminen suoratoistopalvelujen piiriin näkyy palvelujen 
maksuhalukkuutena sekä sisällön käytön kehityksenä. Olisi loogista odottaa, että ikäprofiilien 
mahdollisesti tasoittuessa myös suomalaisen musiikin osuus kokonaiskulutuksesta lähtisi kasvuun. 
Tehtyjen haastattelujen perusteella musiikkialalla uskotaan siihen, että suoratoistopalvelujen 
käyttäjäprofiilit monipuolistuvat ja vanhempien ikäryhmien myötä myös vanhemman katalogin 
kulutus ja sen osuus tullee nousemaan.  
 
 
 



 
 

Kuva 3 Äänitemarkkinan kotimaisen ja kansainvälisen tuotannon markkinaosuudet, Musiikkituottajat ry 

 
 
Äänitemarkkinat ovat Suomessa pitkälle kolmen suuren levy-yhtiön (Warner, Sony, Universal) 
jakama markkina. Musiikkituottajien jäsenkunnasta major-yhtiöt hallitsevat yli 95 % 
markkinaosuutta. Neljällä riippumattomalla (Indie) yhtiöllä on vain 4,7 % markkinaosuus. 
Musiikkituottajien uudessa markkinaraportissa on kuitenkin selvitetty myös järjestöön 
kuulumattomien indie-yhtiöiden osuutta äänitemerkkinoista. Kyseinen indie-yhtiöiden 
markkinaosuus on 26 %. Isoilla levy-yhtiöillä on siis kaikkein markkinatoimijoiden keskuudessa 76% 
markkinaosuus. Major-yhtiöt ovat suomalaisella musiikkialalla keskeisiä toimijoita ja 
vallankäyttäjiä ja siksi tämä on tärkeää huomioida myös suhteessa majoreiden ja indie-yhtiöiden 
rooliin musiikkialan kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina.   
 
 



 
Kuva 4 Äänitemyynnin markkinaosuudet 2021, monikansalliset ja riippumattomat yhtiöt, Musiikkituottajat ry 

 
 
Suomalainen äänitemarkkinan kehitys on hyvin lähellä kansainvälistä kehitystä. Kansainvälisen 
IFPIn raportin mukaan (GMR 2021, 2022) globaali äänitemarkkina kasvoi vuonna 2021 yhteensä 
25,9 miljardiin dollariin, jossa kasvua suhteessa edellisvuoteen oli 18,5 %. Suoratoisto-tulojen 
osuus kansainvälisesti on 65 %. Raportin mukaan maailmassa on yhteensä 523 miljoonaa 
maksullisten suoratoistopalvelujen käyttäjää. 
 
Kansainvälisiin markkinalukuihin liittyen on tärkeää huomioida, että IFPIn raportin lukuihin on 
kohdistunut kysymyksiä. Brittiläinen musiikkialan tutkimusyritys, Midia, on julkaissut oman 
analyysinsa kansainvälisistä markkinoista ja nostanut esille omana arvionaan, että indiesektorin 
kansainvälinen markkinaosuus saattaa olla suurempi kuin nyt arvoitu noin 30 %:n taso (Midia, 
2022). Lisäksi Midian arvioissa myös ns. ”self-release”-artistien osuus markkinoista on myös 
selvässä kasvussa. Tällaiset artistit julkaisevat musiikkiaan itsenäisesti digitaalisiin palveluihin, 
tyypillisesti jakelupalvelun kautta.  
 
Yksi erityinen ilmiö erityisesti kansainvälisessä mittakaavassa on ollut musiikin IP-katalogien 
omistajavaihdokset. On arvioitu, että vuoden 2021 aikana musiikkikatalogien ostoihin käytettiin 
ainakin 5 miljardia dollaria (Music Business Worldwide, 2022).  Katalogikauppoja on tehty sekä 
äänitteiden master-oikeuksista, että teoskatalogien kustannusoikeuksista. Suomessa ilmiö ei ole 
ainakaan vielä merkittävällä tavalla toteutunut. Yksittäisiä katalogikauppoja on ollut, mutta 
suomalaisen markkinan pieni koko tekee dynamiikasta haastavamman.  
 
 



 
 

Kuva 5  Globaalin äänitemarkkinan tulolähteiden markkinaosuudet, IFPI Global Music Report 2022 

 
 
 
  



Tekijänoikeudet 
 
 
Tilannekuvaraportin kirjoitushetkellä keskeiset musiikin tekijänoikeustulojen tasot vuodelta 2021 
on juuri julkaistu. Tähän kokonaisuuteen sisältyy Gramexin äänitemusiikin julkisesta esittämisestä 
kerättävät korvaukset sekä Teoston kautta kerättävät korvaukset musiikintekijöiden ja 
musiikkikustantajien oikeuksista. Tekijänoikeusjärjestöt julkaisevat tarkempia tietoja 
korvaustasoistaan vielä myöhemmin keväällä jäsenkokoustensa yhteydessä. 
 
Gramex-korvausten taso nousi Musiikkituottajien raportin mukaan 23,8 miljoonaan euroon. 
Teoston tuotot vuodelta 2021 olivat yhteensä 70,1 miljoonaa euroa. (Teosto, 2022). Järjestöjen 
keräämät korvaukset vuodelta 2021 ovat siis yhteensä 93,9 miljoonaa euroa.  
 
Teoston osalta vuosi 2021 kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,5 miljoonalla eurolla, mutta 
tulojen kokonaisuus ei ole vielä toipunut koronaa edeltävän ajan tasolle. Teoston digitaaliset 
korvaukset nousivat vuonna 2021 jopa 26 %, mutta tässäkin kasvussa on tärkeää huomata, että 
digitaalisten korvausten kokonaisuudessa vain noin 30 % kerätyistä korvauksista jää suomalaisille 
oikeudenomistajille.  
 
Raporttia kirjoitettaessa ei ole vielä käytössä Teoston osalta korvausten tarkempaa erittelyä. On 
kuitenkin selvää, että suurin osa korvauksista tulee edelleen broadcast-alueelta (radio ja TV), 
vaikka digitaalisen osuus onkin selvässä kasvussa. Teoston korvausten osalta on tärkeää 
huomioida, että broadcast-alueen ja digitaalisen käytön osuutta ei voi verrata suoraan 
sellaisenaan kahtena lukuna. Broadcast-alueella Teosto edustaa ja kerää korvauksia käytännössä 
koko maailman kattavista musiikkioikeuksista, digitaalisissa palveluissa kerättävät tulot puolestaan 
kohdistuvat suurimmaksi osaksi suoraan Teoston edustuksessa olevaan suomalaiseen 
repertoaariin. Aivan kuten äänitemarkkinoiden kotimaisuusasteessa, digitalisoituvat 
tekijänoikeuksien markkinat tulevat olemaan lähtökohtaisesti yhä enemmän suomalaisen 
repertoaarin osuuden varassa. Kotimaisen musiikin osuus kaikesta käytetystä musiikista tulee 
olemaan monella tavalla erittäin tärkeä kysymys koko musiikkialan monimuotoisuudelle ja 
elinvoimaisuudelle. 
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Elävä musiikki 
 
Elävän musiikin sektori on ollut voimakkaan sääntelyn alla koko koronapandemian ajan. Arvio 
koronakriisin aiheuttamista liikevaihdon menetyksistä elävässä musiikissa vuonna 2021 on noin 
360 miljoonaa euroa eli noin 80 % koko vuoden liikevaihdosta. Pelkästään elävän musiikin 
yksityissektorilla toimivien rytmimusiikkifestivaalien, klubien, konserttisalien ja tanssilavojen osalta 
arvioidaan, että̈ viime vuonna jäi toteutumatta 31 000 elävän musiikin esitystä ja 7,5 miljoonaa 
käyntiä musiikkitapahtumissa. (LiveFIN, tilannekuva 2022, 2022) 
 
Elävän musiikin markkinan rahallinen arvo on merkittävästi suurempi kuin koko muun musiikkialan 
arvo. Ennen pandemiaa, vuoden 2019 osalta koko elävän musiikin arvo Music Finlandin mukaan oli 
512 miljoonaa euroa, kun tekijänoikeuksien ja äänitteiden yhteisarvo vuonna 2019 oli 187,5 
miljoonaa euroa (Musiikkialan tilannekuva päivittyy, 2021). Toimialajärjestö LiveFIN:in alla olevien 
lukujen valossa on puolestaan nähtävissä, kuinka dramaattisesti korona vaikutti live-sektoriin 
kaikista mahdollisista näkökulmista. (LiveFIN, toimialatutkimus, 2020) 
 
Musiikkialan tilannekuvan osalta vertailu äänite- ja livemarkkinan välillä on kuin vertailisi janan 
kahta ääripäätä. Äänitemarkkina ja digitaalinen musiikin kulutus ovat vahvassa kasvussa, kun taas 
elävän musiikin sektori on joutunut keskittymään lähinnä selviytymiseen. Useammissa 
haastatteluissa nousee esille tulevan kesän merkitys. Kesään 2022 on ladattu merkittäviä 
odotuksia. Tapahtumia on tulossa ennätysmäärä ja joidenkin kommenttien mukaan saattaa olla 
jopa epäselvää, riittääkö kaikkiin tapahtumin tarvittavaa tekniikkaa. Kun kilpailun määrä 
yksittäisen kesän osalta kasvaa voimakkaasti, voi osa tapahtumista pudota pelistä pois. 
 
Tapahtumien esiintyjälistat ovat aiempien vuosien peruutuksien takia tukossa ja tilanne nähdään 
sellaisena, missä eri toimijat pyrkivät maksimoimaan oman tuloksensa. Tämä tulee tarkoittamaan 
myös riskien vähentämistä artistiprofiilien osalta. On nähtävissä, että samat esiintyjät dominoivat 
tapahtumia entistä voimakkaammin, mikä puolestaan lisää polarisoitumisen riskiä. Haastattelujen 
perusteella live-sektorin seuraavat kaksi vuotta tulevat olemaan ”tukkoutuneen markkinan 
purkamista” sekä perustoiminnan vakiinnuttamista. Osa haastatteluista tehtiin ennen Venäjän 
hyökkäystä Ukrainaan, eikä tilanteen vaikutuksia tapahtumiin osattu vielä tarkemmin arvioida.  
Joka tapauksessa myös koronan osalta markkinalla on vielä paljon epävarmuuksia ja 
haastattelujen perusteella mahdollisten uusien varianttien myötä tulevia uusia iskuja ei 
välttämättä enää monelta osin kestettäisi. Tuleva kesä on sekä henkisesti että taloudellisesti 
äärimmäisen kriittinen. 
 
On myös kiinnostavaa nähdä, miten kuluttajien luottamus tulee palautumaan. Haastatteluissa 
nousi esille näkemyksiä sekä luottamuksesta että huolesta. Uskottiin, että yleisöllä on 
perustarpeena osallistua tapahtumiin, tavata muita ja kokea yhteistä elämyksiä. Toisaalta arveltiin 
myös, että tapahtumien osalta asiakkaiden käyttäytymisen muutosta on tapahtunut pysyvästi ja 
sillä tulee olemaan vaikutuksia alaan. Ei ole ”normaalia”, johon palata. Ihmiset ovat tottuneet 
tekemään asioita yhä luontevammin myös ruutujen ääressä ja kokemuksia voi kokea myös 
virtuaalisesti. 
 
Elävän musiikin sektorilla nostettiin esille myös mahdollisuus toimia edelläkävijänä sosiaalisen 
kestävyyden ja ilmastonmuutoksen teemoissa. Tämä on syytä todeta erikseen, koska muilta osin 
vastuullisuuteen liittyvät teemat eivät nouse vielä vahvasti. Tapahtuma-alan merkitys 



ilmastonmuutoksessa on toki  tärkeä, mutta muillakin alan sektoreilla tämä kysymys tulee 
nousemaan vielä paljon tärkeämmäksi kysymykseksi kuin nyt.  
 
Verkossa järjestettävät live stream -tapahtumat eivät nouse esille todellisina kasvun 
mahdollisuuksina. Ainakaan pelkkä esiintymisen välittäminen suoratoistona ei ole haastattelujen 
perusteella kiinnostava formaatti. Tapahtumien hybridiominaisuuksissa voi kuitenkin olla 
mahdollisuuksia. Verkon yli toteutettavien tapahtumien liiketoiminnallinen kiinnostavuus vaatii 
vielä teknologian kehittymistä sekä tuotantoihin tehtävää erillistä sisällöllistä ja taloudellista 
panostusta. Merkittävää kiinnostusta tätä kohtaan ei haastattelujen perusteella ole nähtävissä. 

LiveFin -järjestön toimialatutkimuksen mukaan noin puolet keikkapaikoista teki vuoden 2020 
aikana live stream -lähetyksiä. LiveFinin toimialatutkimukseen vastanneet järjestivät yli 200 
esitystä, joissa oli lähes 600 esiintyjää. Ihmiset eivät näytä kuitenkaan olevan valmiita maksamaan 
virtuaalisten konserttien seuraamisesta, sillä maksavia osallistujia oli alle 27 000, mutta ilmaisia 
taas lähes 700 000. Kun lukuja suhteutetaan koko Suomeen, voidaan arvioida, että̈ koko Suomessa 
tapahtumapaikat toteuttivat alle 900 live stream -konserttia, joissa esiintyi lähes 2 300 artistia. 
Näihin osallistui maksua vastaan alle 90 000 ihmistä ja ilmaiseksi 1,3 miljoonaa ihmistä. (LiveFIN, 
toimialatutkimus, 2020) 
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Koronan vaikutukset musiikkialalle, kevät 2022 
 
 
Music Finland on koonnut huhtikuusta 2020 alkaen sarjaa musiikkialan tilannekuvia, joissa on 
hahmotettu alan tilannetta koronarajoitusten keskellä. (Musiikkialan tilannekuva päivittyy, 2021) 
 
Yhteensä musiikkialan tulonmenetykset ovat nousseet kahden vuoden aikana 470 miljoonaan 
euroon, josta valtion tuet ovat kompensoineet noin 93 miljoonaa euroa. Alan arvo on laskenut 
yhteensä 350 miljoonalla eurolla. Tilanne on edelleen hauras ja ala palautuu hitaasti. Käytännössä 
koko alan tilanteen ennustetaan palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle aikaisintaan vuonna 
2023, ja pahimmin kärsineen elävän musiikin sektorin osalta kenties tätäkin myöhemmin. 
(Musiikkialan tilannekuva päivittyy, 2021) 
 
Päivitimme tätä tilannekuvaraporttia varten arvioita sekä tulomenetyksistä että tukien arvioidusta 
tasosta. Nämä arviot tehtiin sekä vuodelle 2021 että vuodelle 2022. Näissä arvioissa keskityttiin 
livesektoriin että tekijänoikeustuloihin, joihin korona on vaikuttanut eniten ja joiden osalta 
voidaan nähdä, että kuluva vuosi 2022 tulee olemaan enemmän palautumista kuin kasvua. 
 
Siitä huolimatta, että tukien määrä on kasvanut, ne ovat kompensoineet alan toimijoiden 
tulonmenetyksistä vain pienen osan. Vaikka taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olleen 
musiikkialan toimintaedellytykset ovat hiljalleen palaamassa, tukia tullaan tarvitsemaan myös 
tulevina vuosina koronapandemiasta toipumiseen. (Musiikkialan tilannekuva päivittyy, 2021) 
 
On syytä muistaa, että korona ei ole aiheuttanut vain peruuntumisia ja suoria tulomenetyksiä. On 
tapahtunut myös rakenteellisia muutoksia, jotka eivät ole niin ilmiselviä, mutta vaikuttavat alan 
toimintaedellytyksiin ja musiikilliseen monimuotoisuuteen. Korona paljasti jo pidemmän aikaa 
kehittyneitä ansaintamekanismien vääristymiä. Tämä koskee erityisesti suoratoistomarkkinaan 
liittyvää tulojaon mallia, jossa levy-yhtiöt saavat suurimman osan jaettavasti tulosta ja sekä 
musiikintekijät että ns. ”nonfeature” -muusikot jäävät tulojaossa heikompaan asemaan. Tämä 
tilanne on rakentunut jo vuosia ja se on osaltaan paisuttanut livesektorin merkitystä musiikin 
arvoketjussa olevien ihmisten ansainnan lähteenä. Siksi lyhyessä hetkessä taloudellisesti 
pysähtynyt live-alue oli rakenteille monella tavoin isompi isku, kuin välttämättä on edelleenkään 
hahmotettu.  
 
Tilanne on kiihdyttänyt laajemmin alan ansaintamalleihin liittyvää arvokeskustelua. Sama kehitys 
on tapahtunut myös kansainvälisesti. Yhtenä esimerkkinä laajaa huomiota saaneesta tulomallien 
arvioinnin prosessista on ollut Ison-Britannian ”Intellectual Property Officen” johtama prosessi, 
jossa tilannetta on selvitetty laajasti. (Music Creators Earnings in the Digital Era, 2021). Samoin 
Isossa-Britanniassa on ollut käynnissä “Broken Record” -niminen kampanja, jossa on tuotu esille 
suoratoistotalouden epäkohtia ja vaadittu jopa kilpailuviranomaisen toimia major-yhtiöiden 
markkina-aseman tutkimiseksi. (Grey, 2020) 
 
Koronan tuomia pidemmän aikavälin ongelmia musiikkialalla ovat olleet myös työvoimapula sekä 
osaamisen ja tiedon häviäminen, kun töiden loppuminen on pakottanut monet ammattilaiset 
vaihtamaan alaa. Uudelleen kouluttamisessa ja menetetyn kokemuksen ja hiljaisen tiedon takaisin 
saamisessa menee aikaa. Useissa haastatteluissa tunnistettiin polarisaation lisääntyminen koronan 



seurauksena. Isoilla ja tunnetuilla artisteilla tilanne on hyvä, mutta kärki on kapea ja sen 
ulkopuolella toiminnan mahdollisuudet uhkaavat heikentyä pidempikestoisesti.  
 
Eri toimijat pyrkivät turvaamaan tulojaan ja se saattaa heikentää tuntemattomampien artistien 
ansainnan mahdollisuuksia jopa pysyvämmin. Erään haastateltavan mukaan on mahdollista, että 
koronan jälkeen tapahtuma-alueella syntyy ns. ”pysyvästi varovainen järjestäjien segmentti”. 
Klubikeikkojen osalta tunnistettiin negatiivisina muutoksina tilanteet, joissa pääesiintyjän 
lämmittelijöitä ei enää haluta ottaa esiintymään. Joissain tilanteissa ”uusi normaali” saattaa olla 
jopa sitä, että artisteja ei oteta esiintymään enää lainkaan vaan ravintolan omat katteet halutaan 
varmistaa maksimaalisesti. Yrittäjät paikkaavat tappioitaan monella eri alueella. On selvää, että 
koronan jäljiltä maksetaan hintaa vielä vuosia. Tilannekuvan haastatteluissa nousi tilanteesta 
osuva kiteytys: ”bisnes on toipumassa, mutta ihmiset eivät”. 
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Musiikkialan barometri 2022 
 
Music Finland on tutkinut musiikkialalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen näkemystä 
musiikkialan tilanteesta ja kehityksestä kolme kertaa. Musiikkialan barometritutkimus toteutettiin 
ensimmäistä kertaa vuonna 2016. Tämän jälkeen tutkimus toteutettiin 2019 (Musiikkialan 
barometri, 2019) ja kolmannen tutkimuksen viimeistely on parhaillaan menossa. 
Barometritutkimus julkaistaan virallisesti myöhemmin keväällä 2022, mutta tätä 
tilannekuvaraporttia varten on ollut käytössä tutkimuksen alustava aineisto.  
 
Vuoden 2022 musiikkialan barometriin tuli 720 vastausta. Lähes 90 % vastasi ammattilaisena ja 
noin 10 % yhteisön tai yrityksen puolesta. Tämä otanta tukee tilannekuvaraportin 
haastatteluaineistoa, joka puolestaan keskittyi ainoastaan yritysten ja yhteisöjen edustajiin. 
Barometriin vastanneista ammattilaisista suurin osa toimii muusikkona. Seuraavaksi eniten 
vastanneista oli säveltäjiä. 
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Barometrin tulosten mukaan yleistilanne alan toimijoiden keskuudessa on muuttunut vuoden 
2019 tutkimukseen verrattuna käytännössä päälaelleen. Yli 60 % ammattilaisista sanoo, että heillä 
menee kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna merkittävästi tai jokseenkin 
huonommin. Yrityksistä ja yhteisöistäkin yli 50 % vastaa samalla tavalla. Tulevaisuudenuskoa ei 
kuitenkaan ole täysin menetetty.  Suurin osa sekä ammattilaisista että yrityksistä ja yhteisöistä 
uskoo, että kolmen vuoden päästä heidän tilanteensa on jokseenkin tai merkittävästi parempi. 
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Tulevaisuuden rakentamisen osalta nähdään kaikissa vastaajaryhmissä, että oma asenne on 
kaikkein tärkeintä. Ammattilaisten keskuudessa nousee esille myös koronan aiheuttamien 
rakennemuutosten ja julkisen rahoituksen teemat enemmän kuin yrityksissä ja yhteisöissä. 
Yritysvastaajien keskuudessa tulevaa määrittelee enemmän yleinen taloustilanne sekä 
kuluttajakäyttäytymisen muutos. Molemmissa ryhmissä myös arvotetaan osaavien ammattilaisten 
rooli korkealle.  
 
Kotimaisen musiikin kulutuksen suhde ulkomaisen musiikkiin nähdään säilyvän nykyisellä tasolla 
tai vähenevän enemmänkin kuin kasvavan. Tämä on kiinnostava havainto, koska suomalaisen 
musiikin osuus musiikin kokonaiskulutuksesta on monella eri tavalla merkittävää. Se vaikuttaa 
suoraan ansaintamahdollisuuksiin, musiikkisisällön monimuotoisuuteen, tekijänoikeustulojen 
tasoon ja yleisesti suomalaisen musiikkimarkkinan elinvoimaisuuteen.  
 
Musiikkialan kasvumahdollisuuksissa eniten nähdään mahdollisuuksia elävässä musiikissa, 
synkronoinnissa sekä digitaalisissa palveluissa. Myös viennin osalta eniten potentiaalia nähdään 
synkronoinnissa eli musiikin liittämisessä osaksi AV-tuotantoja. Samoin AV-alueen mahdollisuudet 
nähdään erittäin kiinnostavia kasvun mahdollisuuksina tilannekuvaan tehtyjen haastattelujen 
perusteella. Tätä aihetta käsitellään lisää myöhemmin tässä raportissa. 
 
Musiikkialan kasvua vauhdittavien tekijöiden osalta barometrissä esille nousevat 
kuluttajakäyttäytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja muutosrohkeus. Kasvun jarruina puolestaan 
nähdään digitaalisten palvelujen tulojako, rahoitusmahdollisuudet ja kuluttajakäyttäytyminen. 
 
On toki selvää, että kuluttajat vaikuttavat lopulta joko kasvun edistymiseen tai sen esteisiin, mutta 
muilta osin barometrin vastaukset sisältävät myös kiinnostavia ristiriitoja. Digitaalisten palvelujen 
tulojako nähdään kasvun esteenä nimenomaan muusikkojen ja säveltäjien keskuudessa. Toisaalta 
taas toimialan realiteetti on, että tällä hetkellä voimakkain kasvu tapahtuu suoratoistopalvelujen 
tuotoissa. Musiikkiala on monipuolinen ja monimutkainen ala, jossa on erilaisia sidosryhmiä, 
näkökulmia ja intressejä. Kasvun kannalta on paradoksaalista, että osa alasta on voimakkaassa 
kasvussa, kun osa keskittyy selviytymiseen. 
 
Alan toimijoiden näkemykset musiikin metadatan arvosta on yksi barometrikyselyn kiinnostavista 
tulosten ristiriitaisuuksista. Metadata tarkoittaa musiikkiin liittyvää tietoa, jossa identifioidaan 
sisällössä olevia oikeudenomistajia, kuten julkaisijoita, artisteja, tekijöitä, muusikoita ja 
kustantajia. Kyselyn tulosten perusteella metadatan kehityksellä ei nähdä merkittävää kasvun 
vauhdittajan roolia. Toisaalta metadatan puutteilla ei nähdä merkittävää roolia kasvun esteissä. 
Metadata on kuitenkin keskeisen tärkeä komponentti mahdollisuuksissa tunnistaa ja kotiuttaa 
digitaalisissa musiikkipalveluissa tapahtuva musiikin käyttö ja siihen liittyvä korvauksien 
muodostuminen. Ilman metadataa korvauksia ei siis voida edes kerätä, saati sitten varmistaa, että 
palveluista kertyvät tuotot jakaantuvat varmasti mahdollisimman oikein niille joille korvaukset 
kuuluvat. Puuttuva tai puutteellinen metadata on keskeinen syy musiikkialan koneistoon jäävästä 
tai väärille tekijöille tuloutuvasta rahasta. Vaikka metadataa ei nähdä merkittävänä, lähes 100 % 
barometrin vastaajista sanoo, että suoratoistopalveluissa on tärkeää olla tietoa artistin tai yhtyeen 
lisäksi musiikin muista esittäjistä tai tekijöistä. Sekin tieto on metadataa. Musiikin metadataan ja 
sen vaikutuksiin liittyy osaamishaaste, joka on syytä tunnistaa ja jota on tärkeää myös lähteä 
korjaamaan. 
 



On kiinnostavaa seurata musiikkiviennin merkityksen kehitystä alan kasvun mahdollisena 
vauhdittajana. Vuoden 2016 barometrissa 31 % vastaajista koki, että vienti on yksi tärkeimmistä 
kasvun vauhdittajista. Kolme vuotta myöhemmin 23 % koki näin ja nyt uusimmassa barometrissa 
tämä hieman yli 20 %n osuus toteutuu jälleen. Viennin suhteen painotukset ovat liikkuneet 
mahdollisesti enemmän teos- ja tekijäviennin puolelle ja sillä voi olla vaikutusta barometrin 
tuloksiin. Tuloksissa on kuitenkin havaittavissa vientiin liittyen tietty pysähtyneisyys, joka heijastuu 
selvästi myös tilannekuvan useisiin haastatteluihin. Musiikkiala on fokusoitunut kotimarkkinalle ja 
viennin vastuu jää tällä hetkellä harvojen toimijoiden harteille. Kun tähän yhtälöön lisätään se, 
että tärkein musiikkiviennin haaste barometrin tulosten mukaan on taloudellisten resurssien 
puute, niin tilanne on kasvumahdollisuuksien kannalta haastava. 
 
Barometrin tulosten perusteella on myös syytä nostaa esille teema, joka puolestaan nousee 
tilannekuvan haastatteluissa esille yllättävän vähän. Musiikkiala tarvitsee aiempaa aktiivisempia 
toimia yhdenvertaisuuden edistämiseen, häirinnän poistamiseen, kestävän kehityksen ja 
ekologisuuden edistämiseen. Nämä kysymykset nousevat barometrin perusteella erittäin 
korkealle. Yleisesti musiikkialan vastuullisuusteema on asia, joka tulee nousemaan enemmän 
keskusteluun. Kansainvälisessä mittakaavassa vastuullisuus nousee esille voimakkaasti, lienee 
selvää, että se tulee vahvemmin agendalle myös Suomessa ja musiikkialan on otettava aktiivisempi 
rooli tämän keskustelun edistäjänä. 

 
  



Biisiviennin visio, 2021 
 
Biisiviennin visio on suomalaisen musiikin tekijäkentän, alan yritysten ja järjestöjen yhteinen hanke 
popmusiikin teosviennin kasvattamiseksi sekä alan yhteistyön lisäämiseksi viennin puitteissa. 
Biisiviennille luotiin oma visio vuonna 2017. Vision mukaan ”suomalainen musiikintekeminen on 
kysytyintä ja Suomen musiikkiala tekee jatkuvasti maailmanlaajuisia hittejä” (Music Finland, 2017) 
 
Vuonna 2021 biisiviennin visiolle asetettiin visiota tulevat strategiset tavoitteet ja päivitettiin 
teosviennin osalta alan tilannekuvaa. Prosessiin osallistui noin 100 musiikkialan ammattilaista: 
biisinkirjoittajia, tuottajia, säveltäjiä, musiikkikustantajia, managereita yrittäjiä, 
musiikkioppilaitosten johtajia, pedagogeja ja järjestöjen edustajia. Lopputulokset julkaistiin 
lokakuussa 2021 ja tämän osalta on hyödyllistä ottaa teosviennin näkökulmaan paneutuva 
tilannekuva ja strategiset tavoitteet huomioon myös tässä tilannekuvaraportissa. Biisiviennin 
vision tavoitteissa ja tämän raportin haastattelujen perusteella hahmotettavissa löydöksissä on 
samankaltaisuutta ja yhdistäviä teemoja. Näin ollen erilliset selvitykset tukevat toisiaan ja 
täydentävät toistensa näkökulmia. 
 
Biisiviennin vision päivitetyssä tilannekuvassa nousi esille viisi teemaa. Keskeisinä asioina esille 
nousivat yhteistyön merkitys alalla sekä biisi- ja tekijävolyymin merkitys suhteessa 
kansainvälistymiseen liittyvään tahtotilaan (Biisiviennin visio, strategiset tavoitteet, 2021) Oli 
kiinnostavaa huomata, että kansainvälistymisen ja viennin edellytykset luodaan jo kotimaisen 
kentän yhteistyöllä. Yhteistyön katsottiin olevan sinänsä jo vientiä ja vienti erillisenä saarekkeena 
kotimarkkinoiden toiminnasta tunnistettiin vanhentuvaksi ajatteluksi. Yhteistyö tarkoittaa 
erityisesti yhteistyötä levy-yhtiöiden, kustantajien ja managerien välillä. Heidän yhteistyötään 
pitäisi ohjata yhteinen tavoite ja tahtotila menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Artisti- ja 
tekijäprojekteissa voimia voitaisiin yhdistää ja jakaa riskiä. Tahtotila on kuitenkin keskiössä. Tämän 
tavoitteen osalta nähtiin puutteita syksyllä 2021, tämän tilannekuvan haastattelujen perusteella 
sama teema nousi esille. Yhteistyö ja yhteiset kansainvälistymisen tavoitteet puuttuvat. Vienti on 
erillistä ja yksittäisten toimijoiden varassa.  
 
 
 
Biisiviennin vision osalta 2021-tilannekuvan viisi pääteemaa hahmotettiin seuraavasti. 
 
Yhteistyön merkitys 

• Suomalaisen biisiviennin edellytykset luodaan kotimaan kentän yhteistyöllä 
• Export = Collaboration, yhteistyössä on voimaa kaikilla tasoilla 
• Tekeminen siirtyy yhä enemmän tiimeihin - suhde artistiin muuttuu yhä läheisemmäksi  

 
Globaalit ilmiöt 

• Korona on muuttanut maailmaa, musiikkialaa ja musiikin tekemistä pysyvästi 
• Tekijöiden ja musiikin määrä globaalisti kasvaa, mahdollisuuksia ja markkinoita on 

enemmän 
• Diversiteettiä huomioidaan enemmän, uudet tulovirrat mahdollistavat monipuolisempaa 

musiikin tekemistä 
• Musiikki on kasvavassa määrin visuaalista ja sekä osana cross-media -sisältötuotteita 

 



Ansaintalogiikka 
• Bisnesosaamista tarvitaan yhä enemmän - ala monimutkaistuu, monipuolistuu ja hakee 

muotoaan muiden alojen rajapinnoissa 
• Datainfra kehittyy ja sen hallinta on yhä tärkeämpää myös musiikillisen monipuolisuuden 

kannalta 

Perusasiat 
• Volyymi ja halu kansainvälistyä ovat keskiössä 
• Visio on edelleen relevantti, mutta sen saavuttaminen vaatii vielä ponnisteluja. 

 
 

 
 

Kuva 11 Tilannekuva, biisiviennin vision strategiset tavoitteet 2021, Music Finland ry 

 



 
 
 
 
Biisiviennin vision strategisten tavoitteiden päivityksessä muodostettiin yhteensä kahdeksan 
tavoitetta, viiden eri teeman alla. Kullekin teemalle asetettiin myös omistaja tai omistajat, jotka 
vastaavat seuraavan kolmen vuoden aikana siitä, että teeman mukaiset strategiset tavoitteet 
pysyvät agendalla ja niiden eteen tehdään töitä.  
 
Yhtiöt vientituotteena 
-omistajat: Musiikkikustantajat, Music Finland 
Millainen rooli musiikkialan yrityksillä on biisiviennin vision toteutumisessa? Miten suomalaisista 
musiikkikustantajista tai muista biisiviennin yrittäjistä tulee kansainvälisesti merkittäviä toimijoita? 
Miten suomalainen musiikkibisnes ankkuroidaan kansainvälisen verkoston keskiöön?  
 
Tunnistimme neljä kokonaisuutta, joita tarvitaan yhtiöiden kasvua ja menestystä ajatellen.  
 

• Volyymi 
• Rahoitus 
• Kansainvälistymisen visio 
• Verkostot 

 
Teeman yhteenvetona asetettiin seuraavat strategiset tavoitteet: 
 

1. Kehitämme yritysten strategia- ja rahoitusosaamista.  
2. Kasvatamme vientiyritysten määrää ja jo toimivien yritysten volyymia (kirjoittajat, biisit, 

monimuotoisuus). 
 
Lisäksi tunnistettiin tarve välittömälle jatkotoimenpiteelle 

• Rakennamme musiikkialan yhteisen näkemyksen tarvittavasta tuki- ja rahoitusrakenteesta. 
 
 
Yhteistyö Suomessa, biisivienti ja artistivienti 
-omistaja: Music Finland 
Miten artistivienti ja popmusiikin teosvienti voivat kasvaa yhdessä ja saada työkaluja vientiin 
toinen toisiltaan? Miten voimavaroja voidaan yhdistää alan yhteistyöllä? 
 
Seuraavat teemat nousivat erityisesti esille: 
 

• Toimijoiden yhteiset tavoitteet kaipaavat vahvistamista –  
tiimikulttuuri, verkostojen ja tiedon jakaminen 

• Suomalaisten vientiartistien houkuttelevuus pitää saada paremmaksi 
• Tavoitteiden ja tahtotilan on oltava omaa liiketoimintaa laajemmalla – 

usko, rohkeus ja motivaatio 
• Aika on rahaa 

 



Teeman yhteenvetona asetettiin yksi, keskeinen strateginen tavoite: 
 

• Luomme artistiviennin ja biisiviennin toimijoiden väliselle yhteistyölle uusia kannustimia. 
 
 
Bisnesmahdollisuudet AV-musiikissa. 
-omistaja: Musiikkikustantajat, Music Finland 
AV-tuotantojen rooli sisältöjen viennissä on viimeisten vuosien aikana vahvistunut. Tämän alueen 
jakelukanavat ovat kansainvälisesti voimakkaassa muutoksessa ja kasvussa. AV-sektorin kanssa 
tehtävä yhteistyö nähdään ja tunnistetaan ehkä kaikkien selkeimpänä mahdollisuutena luoda 
uutta kasvua myös musiikkialalle.  
 
Seuraavat teemat nousivat esille AV-teemaan liittyen: 
 

• Musiikkiala tarvitsee myös AV-alueen yhteistyöhön strategiaa ja tavoitteita 
• Tarvitaan kattavampi ja ammattimaisempi infra 
• Lisensoinnin pitää tehostua 
• Yhteinen kieli musiikki- ja AV alojen välille 
• AV-tuotannoissa on todellista vienti- ja bisnes-potentiaalia 

 
Teemaan liittyen asetettiin seuraavat strategiset tavoitteet: 
 

1. Parannamme musiikkialan osaamista AV-markkinasta ja AV-markkinan osaamista 
musiikista 

2. Tuemme AV-alueen musiikkipalvelujen kehitystä 
 
 
Koulutus 
-omistaja: Suomen Musiikintekijät 
Musiikkikoulutuksen rooli musiikin tekemisen ja myös viennin mahdollistajana on tärkeä. Miten 
biisintekeminen ammattipolkuna voisi toteutua musiikkikasvatusta antavissa oppilaitoksissa? 
 
Seuraavat teemat nousivat erityisesti esille.  

• Kannustus ja esimerkki luovat edellytykset jo tekijyydelle aikaisessa vaiheessa 
• Musiikin tekemisen opettamisen edellytykset tarvitsevat huomiota ja ratkaisuja 
• Opetukseen tarvitaan myös uutta teknologiaa 
• Koulutuksen ja musiikkibisneksen ammattilaisten yhteistyö voi antaa molemmille 

osapuolille paljon uusia mahdollisuuksia 
• Hyödynnetään konsepteja - ja luodaan uusia 
• Koulutuskentän välistä yhteistyötä tarvitaan lisää ja polun varrella olevia siltoja voidaan sitä 

kautta tunnistaa paremmin 
• Kansainvälinen yhteistyö luo edellytyksiä tulevaisuuden viennille 
• Tekijyyden opetuksen saatavuus koko Suomessa on edellytys toimivalle polulle 

 

  



Teeman yhteenvetona asetettiin seuraavat strategiset tavoitteet: 
1. Vaikutamme siihen, että musiikintekeminen on suuntautumisvaihtoehto yli 12-vuotiaille 

kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa. 
2. Kehitämme musiikin tekemiseen liittyvien oppimateriaalien ja käytäntöjen saatavuutta ja 

parannamme opettajien valmiuksia musiikin tekemisen opettamiseen. 
 
 
Tekijöiden ääni 
-omistajat: Teosto, Music Finland, Musiikintekijät 
Miltä näyttää kansainväliselle uralle aikovan tekijän urapolku, millaista tukea tekijät tarvitsevat 
tavoitteilleen ja mitä pitää tehdä, jotta suomalaisesta musiikin tekemisestä tulee kysytyintä? 
 

Seuraavat teemat nousivat erityisesti esille.  
• Tarvitaan monimuotoisuutta ja yhteistyötä raja-aitojen yli 
• Tarvitaan kannustavaa ja järkevää rahoitusta sekä palveluja 
• Tarvitaan foorumeja erilaisten ihmisten ja taustojen kohtaamiselle 
• Visiosta on tultava totta sellaisilla keinoilla, että ihmiset jaksavat matkalla kohti tavoitteita 

 
 
Teeman perusteella asetettiin strateginen tavoite: 
 

1. Luomme uusia kohtaamispaikkoja tekijöille tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön. 
 
 
  



Musiikkialan yleiset kehitystrendit 
 
Musiikkiala on käynyt läpi digitaalista murrosta jo pitkään, käytännössä vuosituhannen vaihteesta 
saakka. Musiikin tallenneformaatit ovat olleet muutoksessa koko alan historian ajan. P2P-verkot 
kiihdyttivät siirtymistä digitaalisiin musiikkitiedostoihin vuosituhannen alussa ja sittemmin 
musiikin suoratoistoteknologian kehitys mullisti koko musiikin jakelu- ja kulutustottumukset. 
Vuoden 2021 musiikin myyntimarkkina Suomessa oli noin 90 % digitaalista ja tämä osuus oli 
käytännössä kokonaan suoratoistopalvelujen tuottamaa myyntituottoa. (IFPI, 2022) 
  
Digitaalisuus on demokratisoinut musiikin jakelun ja nykyään erilaisia digitaalisen musiikin 
jakelupalveluja on markkinoilla vähintään kymmeniä. Kuka tahansa voi saada julkaisunsa saataville 
nopeasti ja kansainvälisesti. Kuluttajilla on käytössään musiikkia valtavasti ja musiikin määrän 
ennustetaan kasvavan kiihtyvästi erityisesti tämän vuosikymmenen aikana. Tällä hetkellä 
arvioidaan, että Spotifyn kaltaisiin palveluihin lisätään noin 60 000 levytystä joka päivä (Music 
Business Worldwide, 2021). Tämän määrän ennustetaan edelleen kiihtyvän tekijöiden määrän 
globaalin nousun myötä. Digitaalisissa palveluissa arvellaan olevan nyt noin 90 miljoonaa levytystä 
ja sadan miljoonan levytyksen raja on todennäköisesti jo saavutettu tätä raporttia kirjoitettaessa, 
keväällä 2022.  
  
Musiikkialan digitaalinen murros on ollut erityisesti jakelun ja kulutuksen muutosta. Seuraavat 
muutoksen vaiheet liittyvät musiikin luovan tekemisen ja tuottamisen sekä omistamisen 
käsitteeseen liittyviin muutoksiin. Musiikin tekemisen digitalisaatiota vauhdittaa ns. ”creator 
tools” -markkinoiden voimakas kehittyminen ja sillä ennustetaan olevan merkitystä myös luovien 
tekijöiden, sisältöalustojen ja yksittäisten palvelujen välisiin rakenteisiin. (Midia, 2021)  
 
Teknologia tuo musiikin tekemisen ja siihen liittyvät työkalut kaikkien saataville. Musiikin 
tekemisen prosessi ei välttämättä vaadi enää varsinaista ammattitaitoa ja työkalut auttavat ketä 
tahansa, joka on kiinnostunut musiikista. Vuosituhannen vaihteen jälkeen syntyneitä sukupolvia 
kutsutaankin ”creation generation” -sukupolveksi, joka ei ole enää vain sisällön kuluttajan roolissa, 
vaan kaikilla on käytössään työkalut luovan sisällön tekemiseen, sen tallentamiseen ja jakeluun. 
Kehitys synnyttää valtavasti uusia tekijöitä mutta myös uutta sisältöä. Eri sisältömuodot sulautuvat 
teknologian avulla yhä luontevammin yhteen. Muutos on luovan tekemisen kannalta innostavaa, 
mutta toisaalta se tulee ennusteiden mukaan tuottamaan seuraavien vuosien aikana niin paljon 
uutta sisältöä, että sen löytäminen, tunnistaminen, käsittely ja varsinkin sisällön kaupallistaminen 
tulevat olemaan yhä vaativampia tehtäviä. Musiikki myös sulautuu digitaalisissa palveluissa osaksi 
muita sisältöjä. Musiikin julkaisijat eivät siis kilpaile enää vain toisiaan vastaan, vaan musiikki 
kilpailee käyttäjien huomiosta osana podcasteja, äänikirjoja ja AV-sisältöjä. Haastattelujen 
perusteella tällä hetkellä audiosisällön käytön määrissä kasvaa erityisesti podcast- ja äänikirjojen 
kulutus.  
 
Kasvavat sisällön määrät tarkoittavat myös sirpaleisempaa ja yksittäisen nimikkeen kannalta 
pienenevää tulovirtaa. Katalogien merkitys korostuu erityisesti markkinaosuuksiin perustuvissa 
tulojakomalleissa ja osittain myös siksi olemme myös nähneet aktiivista liikettä katalogien 
omistamisen muutoksissa. Merkittävällä musiikkikatalogilla on edelleen mahdollisuuksia kerryttää 
merkittävää tulovirtojen kasvua.  
 



Musiikista on kuitenkin yhä vaikeampaa tehdä täysin digitaalisessa ekosysteemissä kannattavaa ja 
tämä tulee vaatimaan muutoksia koko toimialan ajatteluun, toimintatapoihin ja käytössä oleviin 
työkaluihin. Musiikki on lisääntyvästi databisnestä, musiikkiin liittyvän datan (metadata) merkitys 
korostuu käytön tunnistamisessa ja tulojen keräämisessä. Kasvava sisällön määrä tarkoittaa myös 
lisää sisältöä, joka ei kerrytä lainkaan kuuntelua eikä korvauksia ja ajan kuluessa se tulee 
tarkoittamaan erityisesti tekijänoikeusjärjestöille ja hallintopalveluille arvovalintoja siitä, mikä 
datakäsittely on yleensä enää kannattavaa.  
 
Varsinkin pienemmille artisteille suoratoistopalvelujen rojaltilogiikka tarkoittaa sitä, että osan 
artisteista ja tekijöistä on hyväksyttävä se, että he eivät tule ansaitsemaan palveluista mitään. 
(Water & Music, 2021). Realiteetit puolestaan johtavat siihen, että markkinoilla alkaa 
todennäköisesti kehittymään uusia malleja omistaa ja kaupallistaa omia sisältöjä suorassa 
suhteessa tekijän ja sisällön kuluttajan välillä. Erityisesti tämä kehitys tulee tapahtumaan web 3.0  
-pohjaisten, hajautettujen teknologioiden avulla. Kehitys on vielä alussa, mutta NFT:t sekä 
hajautettujen teknologioiden muut mahdollisuudet tulevat tuomaan tekijänoikeuksin 
hallinnointiin ja kaupallistamiseen uusia kasvumahdollisuuksia.  
 
Tutkimusyhtiö Gartner julkaisee vuosittain tunnettua ”Hype Cycle” -raporttia uuden teknologian 
kehityksestä ja sen eri elinkaaren vaiheista. Gartnerin mukaan juuri NFT:t ja hajautetun 
identiteetin teknologiat olivat viime vuonna hype-käyränsä saturaatiossa. Gartnerin mukaan nämä 
teknologiat alkavat saavuttamaan tasaantumista markkinoiden adaptaation kautta seuraavan 2-5 
vuoden aikana. (Gartner, 2021). Näiden vuosien aikana tulemme näkemään myös enemmän 
todellisia mahdollisuuksia teknologian osalta. 
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Olemme tunnistaneet tämän tilannekuvaraportin koostamisen yhteydessä seuraavia 
muutostrendejä, jotka tulevat vaikuttamaan koko musiikkialan ekosysteemiin tämän 
vuosikymmenen aikana. Nämä kokonaisuudet olivat myös esillä tilannekuvaa varten tehdyissä alan 
edustajien haastatteluissa. Muutostrendien taustalla on erityisesti teknologinen kehitys, joka 
muuttaa toiminnan ja sisällön kuluttamisen dynamiikkaa. Lisäksi olemme tunnistaneet 
ilmastonmuutoksen yleisesti sellaiseksi muutosvoimaksi, jota on mahdotonta sivuuttaa minkään 
toimialan tulevaisuuden toimintaympäristön hahmottelussa.  Nämä teemat tulevat 
todennäköisesti tuomaan musiikkialalle tulevina vuosina sekä kasvun mahdollisuuksia, että uusia 
ratkaisuja vaativia haasteita.  
  
Creator/Tekijä-kulttuuri kehittyy voimakkaasti ja luovien tekijöiden määrä nousee globaalisti 
lähivuosina merkittävästi. 
 
Luovien tekijöiden ja luovan sisällön volyymi kasvavat merkittävästi. Yhä useammalla luovalla 
tekijällä on käytössään paitsi työkalut, myös jakelu ja kanavat globaalilla tasolla. Sisällön luominen, 
yleisön rakentaminen, ja näiden pohjalta tehtävän liiketoiminnan mahdollisuudet muuttuvat 
voimakkaasti ja demokratisoivat toimintaedellytyksiä. Yksittäinen sisällöntekijä on liikkumassa 
arvoketjun keskiöön ja tämä tulee muuttamaan musiikkialan arvoketjuja. Samalla nousee tarvetta 
uusille palveluille, innovaatiolle ja toimintatavoille. 
  
Uudet teknologiat demokratisoivat sisältöjen tuottamista ja tarjoamista sekä muuttavat sisällön 
ansaintamalleja. 
 
Teknologian kehitys on tehnyt musiikin tekemisen työkaluista koko ajan saavutettavampia. 
Aikanaan musiikin levyttäminen tapahtui studiossa ja raskaalla kalustolla. Sittemmin 
ammattikäyttöön suunnitellut ohjelmistot toivat ammattimaisen tuottamisen kannettaviin 
tietokoneisiin, ja nyt musiikin tekeminen alkaa olla kenen tahansa käsissä ja matkapuhelimien 
sovelluksissa. Musiikin ja videon mikrosisällöt ovat sekä tarjonnan että käytön suhteen valtavia 
toimialueita. Musiikin ansainta on yhä enemmän sirpaleina lukemattomissa eri lähteissä. Artistien 
ja yleisön suhde muuttuu yhä läheisemmäksi ja artistit alkavat kaupallistaa suoraa suhdettaan 
faneihinsa. Yksittäisten artistien omat tilauspalvelut on suunnattu juuri kyseisen artistin 
fanijoukolle. Oheistuotteiden myynti digitalisoituu ja muuttuu myös osaksi digitaalista 
fanisuhdetta. 
  
Musiikkisisällön ja IP-oikeuksien ”desentralisaatio" kiihtyy teknologian avulla ja musiikin eri 
sisältöosien hallinnointi ja mekanismit muuttuvat. 
 
Teknologia muuttaa tapaa, jolla sisältöjä voidaan tunnistaa, hallinnoida ja kaupallistaa 
(monetisoida). Tämä tulee muuttamaan perinteisten oikeuksien hallinnointiin erikoistuneiden 
toimijoiden positiota ja roolia markkinoilla. Kun sisällön hallinnointi on jopa yksilötasolla yhä 
tehokkaampaa, nousee kiinnostavia kysymyksiä siitä, mikä on kollektiivisen hallinnoinnin merkitys 
luoville tekijöille. Perinteiset oikeusalueet (broadcast, online, live) sulautuvat teknologian myötä 
yhä saumattomammin yhteen ja ne haastavat perinteisen ja eri oikeusalueisiin liittyvän 
hallinnointi- ja lisensointimallin toimivuutta. 
  



Musiikkiala integroituu muihin toimialoihin, erityisesti peli-, AV-, teknologia- ja finanssialoihin. 
 
Ääni ja kuva formaatteina liittyvät toisiinsa koko ajan tiiviimmin lukemattomissa eri muodoissa ja 
kanavissa. Musiikin ja videon yhdistelmä on keskeinen kommunikoinnin tapa mm. YouTubessa ja 
TikTokissa. Kaikki pystyvät luomaan ja muokkaamaan sisältöjä, ja musiikki-, AV- ja pelimaailma 
ovat lähtökohtaisesti nuoremmille sukupolville yhtenäinen sisältökokemus. Ei siis riitä, että 
musiikkialan sisällä tapahtuu integraatiota.  Samaa tarvitaan myös sisältöalueiden välillä. 
Maksamiseen ja rahoitukseen liittyvä kehitys tulee vaikuttamaan musiikkialaan voimakkaasti. 
Musiikin tekemisen rahoitus tulee saamaan uusia muotoja ja teknologialla on merkittävä rooli 
myös luovan työn rahoituksessa. Tilitysprosessit tulevat nopeutumaan ja perinteisten tilisiirtojen 
sijasta korvauksia voidaan maksaa myös virtuaali- ja kryptovaluutoilla. 
  
Ilmastonmuutos ja covid kiihdyttävät uusien toimintamallien omaksumista myös musiikkialalla. 
 
Ihmiskunta ei voi enää sivuuttaa minkään toimialan vaikutuksia ympäristöön. Musiikkialan 
ilmastovaikutuksiin suhtaudutaan myös yhä kriittisemmin, ja ympäristöä kuormittavien 
kiertueiden rinnalle syntyy yhä nopeammin teknologiaa, joka muuttaa tapahtumien tarjonnan ja 
kysynnän dynamiikkaa. Tapahtumia tuotetaan yhä luovemmin teknologian avulla ja 
suoratoistopohjaisesta live-alueesta voi tulla uusi, itsenäinen liiketoiminnan alue viimeistään 
virtuaalitodellisuuteen liittyvän teknologian (metaverse) myötä. Metaverse ei ole enää scifiä vaan 
se kehittyy yhä nopeammin osaksi ihmisten luontaista elinpiiriä, jossa on mahdollista tarjota ja 
löytää kiinnostavia kokemuksia.  
 
Digitaalinen musiikkibisnes ei ole niin ekologista kuin yleinen mielikuva fyysiseen markkinaan 
verrattuna on olettanut. Digitaalisen sisällön kuluttaminen, jakelu ja hajautettujen teknologioiden 
energiankulutus ovat asioita, jotka nousevat yhä enemmän tietoisuuteen ja keskustelun piiriin. 
Musiikkialan on sopeutettava myös omaa toimintaansa energiankulutuksen ja ilmastovaikutusten 
osalta. Covid muuttaa arvoja ja käyttäytymistä pysyvästi ja kiihdyttää ratkaisuja siihen, että ihmiset 
voivat luoda ja kokea paremmin myös etäisyyksien päästä. Tämä tulee synnyttämään uusia 
liiketoiminnan mahdollisuuksia. 

 
  



Haastattelujen perustella esille nouseva musiikkialan tilannekuva 
 
Tilannekuvaraporttiin haastateltiin yhteensä 24 henkilöä helmikuun puolivälin ja maaliskuun lopun 
välillä. Kaksi haastateltavaa oli Suomen ulkopuolelta ja kolme henkilöä puolestaan musiikkialan 
ydintoiminnan ulkopuolelta, peli-, AV- ja koulutussektoreilta. Kaikilla heillä on kuitenkin myös hyvä 
käsitys musiikkialan toiminnasta ja tilanteesta. Pyrimme saamaan haastattelujen kautta 
mahdollisimman kattavan kuvan musiikkialan erilaisten toimijoiden näkökulmista tämänhetkiseen 
alan tilanteeseen sekä ajatuksista tulevan kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksiin liittyen.  
 
Haastateltaville lähetettiin samanlainen kysymysrunko ennen haastattelua, mutta itse 
keskusteluissa seurattiin enemmän haastateltavan nostamien teemojen painotuksia ja näiden 
kautta ohjautuvaa keskustelua. Haastatteluissa oli runko, mutta kaikki haastattelut eivät olleet 
teemoiltaan täysin identtisiä. Halusimme antaa tilaa kunkin henkilön tärkeinä pitämille asioille ja 
varmistaa, että juuri kyseinen näkökulma tulee huomioitua. 
 
Kaikki haastattelut kirjoitettiin auki ja niiden pääkohdista muodostettiin mittava kooste 
kommenttinostoja. Kommentit teemoitettiin, ja tämän perusteella tunnistettiin 19 aihealuetta, 
joiden ympärille haastatteluissa nousseet aiheet voitiin ryhmitellä. Nämä teemat ovat seuraavia: 
 

• Uudet palvelut 
• AV-alueen mahdollisuudet 
• Muutoksen mindset 
• Edunvalvonta 
• Yleistilanne, äänitteet ja live 
• Yhteistyön alustat 
• Katalogit 
• Polarisaatio 
• Toimialojen välinen konsolidaatio 
• Kansainvälistyminen 
• Lisensointi ja musiikin käyttö 
• Monimuotoisuus 
• Kestävyys ja vastuullisuus 
• Lahjakkuus (haastatteluissa: talentti) 
• Rahoitus ja investoinnit 
• Lainsäädäntö 
• Strateginen ajattelu 
• Rakenteet 
• Teknologia ja digitalisaatio 

 
Teemoista määrällisesti eniten huomioita nousi kansainvälistymiseen liittyen. Tämän lisäksi myös 
muutokseen liittyvä asennoituminen, eli mindset, edunvalvonta ja rahoitus olivat aiheina 
merkittäviä.  Haastatteluissa esille nousevien teemojen perusteella muodostettiin seuraavat 
yhteenvedot esille nousevasta musiikkialan tilannekuvasta.  
 
 



1. Kasvulle on potentiaalia – mutta alalta puuttuu toimeenpanokykyä ja 
kasvuhalukkuutta 

 
Musiikkiala on paradoksaalisessa tienhaarassa. Suoratoisto ja digitaalisen musiikin kulutus ovat 
tuomassa vielä lähivuosina merkittävää kasvua ja suoratoiston tuoman liikevaihdon arvioidaan 
jopa tuplaantuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Musiikkioikeuksia voidaan hyödyntää useilla 
alustoilla ja tämä luo mahdollisuuksia kasvulle. Toisaalta livemarkkina on ollut syvässä kuopassa ja 
elävän musiikin sektori joutuu rakentamaan toiminnan edellytyksiään uudelleen. Todellisesta 
kasvusta live-alueella puhutaan todennäköisesti vasta muutaman vuoden kuluttua. 
Tekijänoikeuskorvauksissa tulevan kasvun vaatimukset muuttuvat puolestaan haastavammiksi. 
Voimakkaasti digitalisoituva ja pirstaloituva musiikin kulutus asettaa sisällön lisensoinnille, 
tunnistamiselle ja keräämiselle haasteita, ja yksittäisten artistien ja tekijöiden kannalta tulovirtojen 
kasvu vaatii todennäköisesti yhä monimutkaistuvaa osaamista ja enemmän työtä. 
 
Yksi ratkaiseva tekijä on, millaisia edellytyksiä alalla on lähteä rakentamaan uusia toimintatapoja. 
Nämä toimenpiteet tulevat vaatimaan investointeja ja ovat siten pienille toimijoille vaikeita. 
Kysymys on myös mindsetista. Suhtaudutaanko kasvun mahdollisuuksiin vakavasti ja avoimesti? 
Musiikkialan asenneilmapiiristä puhuttiin haastatteluissa paljon. Tunnistimme useissa 
haastatteluissa musiikkialan rakenteisiin liittyviä ongelmia, joita olisi tärkeää nostaa avoimemmin 
keskusteluun. Näitä rakenteellisia asioita ovat mm. alan ja sen edustajien sirpaleisuus, pienten ja 
keskikokoisten yritysten ja toimijoiden vähyys, yleinen yritysten resurssipuute, major-yhtiöiden 
kotimarkkinakeskeisyys sekä yleinen uusien kokeilujen toimeenpanon vähyys.  
 
”Musiikkialan näköalattomuus on ollut ongelmana pitkään.”  
 
Musiikkiala koetaan alan toimijoiden keskuudessa siiloutuneeksi. ”Kaikki puuhaavat tahoillaan, 
pitäisi olla enemmän kokoavaa ajattelua.” Uudet kumppanuudet ja kokeilut nähdään myös 
yksinkertaisina asennekysymyksinä, sillä muuten sopimuksellisesti laajenevalle yhteistyölle ei 
nähdä merkittäviä esteitä. Alalta puuttuu alustoja yhteisen keskustelun edistämiseen eli 
konkreettisia kohtaamisten mahdollisuuksia, joissa keskustelulle voitaisiin luoda tilaa. Tarvetta on 
myös keskustelun fasilitoinnille ja alan kokoavan äänen kerääjälle. Vaikka suurin osa alan 
toimijoista varmasti allekirjoittaa tarpeen yhteistyölle ja lisääntyvä keskustelu nähdään hyvänä 
asiana, se ei synny itsestään. Tämä tavoite vaatii kokoavan voiman ja joustavuutta vanhoihin 
periaatteisiin liittyen. Useammassa haastattelussa Music Finland nähtiin tällaiseen alaa kokoavaan 
roolin liittyen luontevana toimijana. 
 
Samoin ajattelun joustavuuden pitäisi näkyä uusien toimintatapojen kokeiluna. Kasvun aihioita 
voidaan tunnistaa nykyistä paremmin. Kehittyviin aihioihin voidaan lähteä mukaan nopeammin ja 
tehokkaammin, tietoa voidaan jakaa paljon nykyistä enemmän ja eri toimijoiden välille voidaan 
rakentaa mahdollisuuksia kohdata tasavertaisina kumppaneina, jotka voivat antaa toisilleen jotain. 
Meidän ei kannata enää ajatella tietyn viiteryhmän kautta vaan tekemisen ja tavoitteen kautta. 
Erään haastateltavan kommentin mukaan ”ihmisiä on yhä vaikeampaa luokitella tiettyyn lokeroon 
sen mukaan, mikä hänen roolinsa alalla on”. On katsottava enemmän itse tekemisen 
kokonaisuutta ja mahdollistaa parempia edellytyksiä kyseiselle tekemiselle. 
 
Kasvu vaatii myös tahtotilan lisäksi myös oikeita resursseja. Major-yhtiöiden ja independent-
sektorin dynamiikka oli haastatteluissa paljon esillä. Majoreilla on suurimmat resurssit ja ne ovat 



merkittäviä toimijoita alalla, mutta niiden fokus on lähtökohtaisesti kotimarkkinalla. 
Kansainvälisiltä markkinoilta tavoiteltava kasvu jää suurelta osin independent-yhtiöiden harteille ja 
kyseinen vastuu ei ole tällä hetkellä järkevällä pohjalla. Markkinoilla on liian vähän kansainväliseen 
kasvuun investoivia yhtiöitä.  
 
”Meillä ei ole tällä hetkellä tulevaisuuden kasvulle tarvittavaa infraa.”  
 
Independent-yhtiöt työllistävät keskimäärin 1,5 henkilöä ja sama henkilöresurssi vastaa kaikesta 
yhtiöiden toiminnan osa-alueista. Haastatteluissa nostettiin esille myös mahdollisuuksia major- ja 
independent-kentän tiiviimpään yhteistyöhön ja toistensa vahvuuksien hyödyntämiseen, 
erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtäävissä projekteissa. Toki yhteistyötä tapahtuu jo nyt, 
mutta se voisi olla yhteisiltä tavoitteiltaan vielä aktiivisempaa ja kunnianhimoisempaa. Lisäksi 
tarvitsemme musiikkialalle enemmän uusia toimijoita, uusia yrittäjiä, uusia toimintatapoja ja uutta 
ajattelua. Se on yhtälönä haastava, mutta kyse on lopulta tahtotilasta. Haluammeko rakentaa 
uusia kasvun mahdollisuuksia vai suojella nykytilaa? 
 
Kiinnostava mahdollisuus kasvun uusiin rakenteisiin liittyen on kasvusopimusmalli. Kyseessä on 
Business Finlandin ja AV-alan yhteinen hanke, missä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän edustajat 
sitoutuvat yhteisiin kasvun tavoitteisiin. Hankkeen valmistelu on käynnissä ja se lanseerataan 
suunnitelmien mukaan elokuun lopussa. Kyseistä sopimusmallia voitaisiin soveltaa myös 
musiikkialalle ja sitä kautta luoda uusia, eri toimijoita yhdistäviä kasvutavoitteita. 
 
Kasvusopimus on myös konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa julkinen sektori ja eri 
toimialojen edustajat määrittelevät yhdessä alan tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteet ja 
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet. Kasvusopimuksen tavoitteena on käytännön toimin 
tukea alan yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. (Business Finland., 2022) 
 
 

2. AV-alue nähdään erityisen kiinnostavana kasvun lähteenä, mutta kasvu ei toteudu 
ilman lisensoinnin uusia ratkaisuja 

 
AV-alue nähdään haastattelujen perusteella kaikkein kiinnostavimpana uuden kasvun lähteenä 
musiikille. ”AV-tuotannot alkavat oikeasti vetämään ja sillä alueella on mahdollista myös 
kansainväliseen skaalautumiseen.” Tilausmusiikin mahdollisuudet kasvavat yleisesti ja erityisesti 
kustantajien keskuudessa synkronointi (musiikin liittäminen liikkuvaan kuvaan) nähdään 
kiinnostavana alueena. AV-alueen ja musiikkialan yhteistyön mahdollisuuksia ja toimenpide-
ehdotuksia on myös kartoitettu laajemmin juuri ilmestyneessä Musiikkikustantajien julkaisemassa 
selvityksessä (Musiikkikustantajat, 2022). 
 
AV-alue näyttäytyy musiikkialan kasvun kannalta kuitenkin jatkuvasti menetettävänä 
mahdollisuutena. Musiikin ja AV-tuotantojen liittoa on yritetty saada edistymään vuosien ajan, 
mutta todellisuudessa erityisesti levytetyn musiikin käyttö osana AV-tuotantoja on vain 
vähentynyt. Musiikkiala ei ole saanut rakennettua todellista kasvua AV-tuotannoissa, vaan 
markkinaosuutta on menetetty viimeisen kymmenen vuoden aikana koko ajan katalogimusiikin 
tuottajille. Tähän keskeinen syy on lisensoinnin vaikeus. Edustettavat oikeudet ovat sirpaleisia, 
hinnoittelu on ostajan kannalta epäselvää ja lisensointiin varattava aika on vaikeaa hahmottaa. 



Haastattelujen perusteella levytetyn musiikin osuus AV-tuotannoista on jopa alle 10 %. Muuten 
tuotannoissa käytettävä musiikki on katalogimusiikkia.  
 
”Tarvitaan kirjasto ja hinnasto - pitäisi kilpailla edes jollain tavalla järkevästi katalogin kanssa.” 
 
Katalogimusiikki ei sinänsä ole hyvä tai paha asia. Kyseessä on funktionaaliseen tarpeeseen 
vastaava tuote, jolle löytyy tarvetta ja tilausta. On myös paljon tekijöitä, joille katalogeille 
säveltäminen tarjoaa ansainnan mahdollisuuksia. Katalogien rojaltilogiikka perustuu useimmiten 
”work for hire” -periaatteeseen, missä musiikin tekijä saa työstään kertakorvauksen ja musiikki ei 
enää sen jälkeen generoi rojaltituottoa.  Musiikkialalla on ollut taipumista suhtautua 
katalogimusiikkiin arvoasetelmien kautta, eikä se välttämättä johda monipuolisen musiikin käyttöä 
todellisuudessa edistäviin lopputuloksiin. Funktionaalista musiikkia tullaan yhä tarvitsemaan, 
mutta mahdollisuuksia ja tilaa löytyy myös ns. tunnetulle musiikille ja tilaustöille. 
 
AV-alueen potentiaali on siis tunnistettu jo pitkään, mutta viime vuosina myös videosisältöjen 
suoratoistopalvelut (VoD) ovat lisänneet musiikkialan mahdollisuuksia hyödyntää aluetta 
liiketoiminallisesti sekä markkinoinnin ja viennin kannalta. ”Non-English”-sisällön volyymi kasvaa ja 
se tuottaa uusia kansainvälistymisen mahdollisuuksia myös suomenkieliselle tuotannolle. On 
kiinnostavaa vertailla kansainvälisten tekijänoikeustulojen eroja Tanskassa ja Suomessa, jotka ovat 
väestöpohjiltaan hyvin samanlaisia maita. Tanskan Kodan keräämät kansainväliset 
tekijänoikeustulot vuonna 2020 olivat 11 miljoonaa euroa (Koda, 2021) kun Teoston 
ulkomaantulot samana vuonna olivat 3,8 miljoonaa euroa. (Teosto, 2021). Keskeinen ero Tanskan 
ja Suomen vientitulojen tasoissa on kansainvälisten AV-tuotantojen generoima tulotaso. 
 
Suomessa on tapahtunut rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat musiikin lisensoinnille 
monipuolisia vaihtoehtoja sekä individuaalisen että kollektiivien ratkaisujen kautta. Teoston 
asiakkailla on mahdollisuuksia tehdä nykyisin AV-käyttöalueelle suunnattuja itsehallinnoinnin 
ratkaisuja, tekijä voi tehdä jopa teoskohtaisia lisensointeja itse. Suurimmat lisensoinnin haasteet 
liittyvät kuitenkin ns. olemassa olevaan, levytettyyn musiikkiin, missä lupaneuvottelut on käytävä 
sekä teos- että masteroikeuksien osalta erikseen ja prosessi voi muodostua monimutkaiseksi. 
Lisäksi individuaaleissa tilanteissa tekijät kaipaavat uusia palvelumahdollisuuksia lisenssiehtojen 
neuvotteluun. Uudet palvelut hyödyttävät myös AV-alueen musiikin käyttäjiä. Tällaisia palveluja 
voivat olla esimerkiksi ”music supervision” sekä musiikin lisensointiin ja juridiikkaan liittyvät 
palvelut. 
 
AV-tuotannoissa nykypäivän peruslähtökohta on se, että tuottaja haluaa liittää kaikki 
musiikkioikeudet osaksi tuotantoaan, kaikilla alustoilla ja markkinoilla. Tämä on ollut musiikkialalle 
vaikea yhtälö. Musiikin lisensoinnin rakenteet tekevät mahdollisimman kattavasta lisensoinnista 
monimutkaista ja valitettavan usein musiikin käyttötarpeet kanavoituvat jollain tavalla 
pakotettuihin buy out -vaatimuksiin. Niissä musiikin tekijät kokevat lisensoinnin ehdot heikoiksi ja 
neuvottelutilanteet ”ota tai jätä” -tyyppisinä. Nämä asetelmat eivät ole terveitä, ja musiikki-ja AV-
alojen olisi tärkeää etsiä yhteistyössä myös paremmin kaikille osapuolille sopivia ratkaisuja.  
 
AV-alueen kasvun potentiaali vaatii sekin toimintatapojen, rakenteiden ja käytäntöjen 
kehittämistä. Alojen välisen keskustelun ja kokeilujen olisi hyvä lisääntyä. Erään haastattelun 
perusteella ”voisimme muodostaa jopa liiketaloudellisen liiton AV-alan kanssa, jossa toimijat 
voisivat kohdata vapaasti”.  



 
Oppimista tarvitaan molemmin puolin. Musiikille tarvitaan budjetteja ja resursointia. Musiikki ja 
elävä kuva täydentävät toisiaan. Kaikki kuitenkin palautuu lisensoinnin käytäntöihin. Niin kauan 
kuin musiikin käyttö tuotannoissa on asiakkaan kannalta liian vaikeaa, kasvun mahdollisuus jää 
pelkäksi mahdollisuudeksi.  
 
 

3. Lisensointi on konkreettisin kasvun työkalu 
 
Kasvun mahdollisuuksien ja niiden hyödyntämisen kannalta ehkä keskeisin yksittäinen tekijä on 
lisensointi. Lisensointi on tapa mahdollistaa musiikin käyttö missä tahansa yhteydessä. 
Teknologinen kehitys on liikkumassa musiikkialan ja lisensoinnin kannalta kiinnostavaan suuntaan. 
Musiikkioikeuksia voidaan hyödyntää koko ajan monipuolistuvilla alustoilla ja se tuo uusia kasvun 
mahdollisuuksia. Lisäksi jatkossa entistä suurempi osa musiikin monetisoinnista voidaan tehdä 
perinteisten tekijänoikeuksien ulkopuolella ja myös se tuo oman vivahteensa siihen, mitä ja miten 
arvoa tuottavia asioita lisensoidaan. Tällaisia perinteisten oikeuksien ulkopuolella olevia 
mahdollisuuksia ovat esimerkiksi artistin ja fanin suhteeseen perustuvat liiketoimintamallit. 
 
Haastatteluissa nousee esille individuaalin ja kollektiivin tekemän lisensoinnin rajapinnan muutos. 
Teknologinen kehitys tuo uusia vaatimuksia ja luo uusia mahdollisuuksia. Yksittäisillä toimijoilla on 
yhä enemmän mahdollisuuksia lisensoida myös itse ja perinteisten oikeuksien lisensoinnin 
”brokereiden” on kehitettävä palveluaan. On mahdollista, että markkinoille syntyy uusia 
hybriditoimijoita, jotka tarjoavat uusia lisensoinnin palveluja eri toimialojen rajapinnoissa. 
 
”Lisensointi on kaikkein konkreettisin mahdollisuus luoda musiikille kasvua. Lisensoinnin 
kehittäminen vaatii pragmaattisuutta, kompromisseja ja luovuutta. Lopulta kyse on vain siitä, onko 
oikeudenomistajilla tahtotilaa toteuttaa tätä. Haluatko kontrolloida oikeuksiasi vai haluatko tehdä 
rahaa?” 
 
”Perinteisesti musiikkibisnes on lisensoinut uusia markkinoita kymmenen vuotta myöhässä. 
Lisensointi on aloitettu sen jälkeen, kun arvo on mahdollisuudesta jo kadonnut. Mitä nopeammin 
uusia palveluja lisensoidaan, sitä nopeammin mahdollistetaan rahavirta, sitä enemmän rahaa ala 
tekee. Nykytilanne on edelleen se, että online on lisensoinnin näkökulmasta hiljainen” 
 
”Maailmalla isot brändit haluavat ja osaavat lisensoida todella monimutkaisia kokonaisuuksia. 
Paljon minimutkaisempia kuin musiikkioikeudet. Kuinka paljon matkapuhelimen sisällä on 
teknologiaa ja patentteja, jotka on kaikki lisensoitu? Kaikkeen löytyy ratkaisut, jos niitä haluaa 
tehdä. Kyse on vain mindsetista.” 
 
Oheiset haastattelulainaukset kiteyttävät lisensointiin liittyen tilannekuvaa hyvin. Musiikkiala 
lisensoi nyt uusia palveluja selvästi aikaisempaa halukkaammin, mutta voisimme kiihdyttää tahtia 
ja laajentaa näkökulmaa erityisesti peli- ja AV-aloihin liittyen. Samoin musiikkialan sisällä olisi 
tärkeää luoda jo toimiville alueille ratkaisuja: ”podcasteissa ei edelleenkään voi käyttää musiikkia”. 
Kun ymmärrämme tämän tilanteen, voimme myös todeta, että uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin 
on vielä matkaa, mutta niihin voidaan kyllä päästä, jos vain haluamme tehdä niin.  
 
 



”Musiikin käyttäjät haluavat jatkossakin oikeuksiin helppoutta ja sujuvuutta.” 
 
”Lisensoinnissa pitäisi pystyä madaltamaan kynnystä musiikin käytölle”. 
 
 

4. Polarisaatio kiihtyy, kasvun mahdollisuudet eivät jakaannu tasaisesti 
 
Koronan jälkeisessä ajassa nousee esille kasvavan polarisaation kehitys. Koko alan tilannekuvan 
kannalta haastatteluissa noussut kommentti ”mahdollisuuksista ja ristiriidoista” kuvaa hyvin myös 
polarisaatioon liittyvää tilannetta.  
 
”Meillä on pieni joukko menestyjiä ja suuri joukko, joka on nälkäkuurilla”.  
 
Markkinoiden hittivetoisuus nousee haastatteluissa esille. Hitit ovat olleet musiikkialan ytimessä 
aina, mutta hitin käsitteeseen liittyy nyt enemmän yleisiä mahdollisuuksia jakavaa käsitystä. Hitti 
koetaan välttämättömäksi yleensä minkäänlaisien mahdollisuuksien kannalta alalla. Markkina on 
jakaantumassa enemmän menestyviin ja ilman huomiota jääviin artisteihin. Jos artistilla on riittävä 
kysyntä, niin sen pystyy kaupallistamaan entistä paremmin. Sen jälkeen kuitenkin mahdollisuudet 
vähenevät nopeasti. Niin sanottu ”middle ground” pienenee ja keskikokoisten artistien ura jää 
helposti junnaamaan paikallaan. Korona on vaikeuttanut tilannetta, koska keikkamahdollisuuksia 
ei ole ollut. Hittien määrä toisaalta kasvaa ja pienenee yhtä aikaa.  
 
”Musiikkikenttä näkyy ennätyksellisen polarisoituneena. Koko kansan läpi leikkaavien hittien 
määrä on puolittunut viimeisen viiden vuoden aikana. Nyt meillä on 6-7 isoa hittiä vuodessa, 
muutama vuosi sitten oli vielä tuplat”.  
 
Pienempiä hittejä puolestaan syntyy jopa entistä enemmän, mutta niiden elinkaari on lyhyempi. 
Kohderyhmäajattelun merkitys nousee ja hitit ovat yhä useammin rajatuissa kohderyhmissä 
syntyviä ilmiöitä. Isojen hittien tekeminen on puolestaan hitaampaa ja vaikeampaa. 
 
Suoratoistopalvelujen kasvu on hyödyttänyt kaikkein eniten levy-yhtiöitä, mutta tulomekanismin 
toimivuus laajemmalla skaalalla herättää keskustelua. Etenkin tekijä- ja muusikko -yhteisöjen 
keskuudessa suoratoiston tulojako koetaan epäreiluksi. Sama keskustelu on käynnissä myös 
kansainvälisesti. Keskustelu on kiihtynyt koronan aikana, kun pysähtynyt live-sektori toi 
suoratoiston rojaltilogiikkaan liittyvät kysymykset enemmän esille. On kuitenkin 
epätodennäköistä, että suoratoiston rojaltimaksujen perusteissa olisi tapahtumassa merkittäviä 
muutoksia lähitulevaisuudessa. Malli on yksinkertaisesti isojen katalogiomistajien kannalta niin 
kannattava. Keskustelua rojalteihin liittyen on käyty myös nykyisen ns. ”pro-rata mallin” 
vaihtoehdosta ns. ”user centric” mallin kanssa. Pro-rata -malli perustuu kuuntelun 
markkinaosuuden mukaan maksettavaan korvaukseen. Eniten kuunnellut saavat eniten tuloja. 
User centric puolestaan tarkoittaa kunkin tilaajan maksamien maksujen kohdistamista juuri heidän 
kuuntelemilleen artisteille. User centric kuulostaa oikeudenmukaiselta mallilta, mutta sen 
vaikutukset eivät välttämättä ole yksinkertaisia todentaa. Asiaa on selvitetty myös Suomessa viime 
vuosien aikana. (Digital Media Finland, 2017). Viimeisin user-centric -malliin liittyvä kiinnostava 
avaus oli Soundcloudin user-centric -aloite jossa palvelu maksaa independent -tekijöilleen rojaltia 
todellisen kuuntelun mukaan. Toistaiseksi kokeilu on vielä rajattu, mutta sen vaikutuksia on 
kiinnostavaa seurata. (Soundcloud, 2021) 



 
Pidemmällä tähtäimellä polarisaatiossa on riski, että se alkaa heikentää musiikkialan 
kiinnostavuutta ja nostaa kynnystä pyrkiä alalle. ”Mikä saa hakeutumaan alalle, jossa ei enää ole 
mahdollisuutta jackpoteihin?” Samoin musiikillinen monimuotoisuus ja diversiteetti ovat 
perusedellytyksiä elinvoimaiselle musiikkikulttuurille, joka näkyy lopulta elinvoimaisena 
musiikkialana. On selvää, että tarjonnan määrä tulee jatkossa vain kasvamaan. Tämä kiihdyttää 
entisestään kehitystä, missä yksittäisten kuuntelujen arvo laskee, tulovirrat pienenevät ja 
monimutkaistuvat. Riippumattomien luovien tekijöiden ns. DIY-kulttuuri (Do It Yourself) on 
nousussa ja yhä useampi haluaa, ja pystyy, pitämään oman toimintansa suhteen kaikki langat 
käsissään. ”Semiammattilaisia tulee lisää” ja he tulevat todennäköisesti tarvitsemaan uusia 
palveluja, joita ei välttämättä ole vielä markkinoilla tarjolla. Musiikkialan välittäjäportaalla on 
kasvavaa tilausta palvelujen tarjonnalle.  
 
Musiikkialan rooli tulovirtojen kontrollista nähdään kuitenkin edelleen vahvana. ”Ala tulee 
tekemään kaikkensa, jotta menestyminen ei demokratisoituisi”. Polarisaation lisääntymisen 
todennäköisyydestä huolimatta markkinan kasvussa nähdään myös mahdollisuuksia. ”Lisääntyvä 
tarjonta voi myös avata tilaa ja mahdollistaa enemmän jaettavaa”. 
 
On kiinnostavaa pohtia, onko polarisaatiokehitys osaltaan myös taustalla siihen, että alalle 
koetaan syntyvän liian vähän uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Toimintaan ja investointeihin 
mahdollistavaa realistista tulomallia ei vain ole? Jos markkinoille syntyy enemmän jaettavaa, olisi 
pidettävä erityisen tarkkaan huolta siitä, että raha jakaantuu oikein, niille tahoille, kenelle raha 
kuuluu. Tässä on iso vaatimus koulutukselle, viestinnälle ja yhteiselle toimintaketjujen 
ymmärrykselle. Tavoite on koko alan toimijoiden yhteinen tavoite. 
 
 

5. Teknologian mahdollisuudet kasvulle ovat jakelua laajemmalla ja syvemmällä 
 
Teknologia on muuttanut musiikkialan perusteita käytännössä kokonaan viimeisen 20 vuoden 
aikana. Äänitemarkkina on muuttunut kokonaan fyysisestä käytännössä kokonaan digitaaliseksi. 
Musiikkialan digitalisaatio ei kuitenkaan ole ollut musiikkialan itse luomaa muutosta. Ala on 
pikemminkin ensin vastustanut digitaalista muutosta, sitten sopeutunut siihen ja nyt musiikin 
kulutus on jälleen vahvassa kasvussa. Isot muutokset ovat aina tapahtuneet epäjatkuvuuksien 
kautta ja teknologia on ollut keskeisessä roolissa musiikkialan muutoksessa. Tilannekuvan 
haastatteluissa nousee esille alan tarve omaksua utelias ja avoin suhde teknologiseen kehitykseen. 
Teknologia kehittyy tyypillisesti nopeammin kuin sisällöllinen ajattelu tai regulaatio, mutta 
haastattelujen perusteella ei ole havaittavissa kehitykseen liittyvää pelkoa tai vastustusta.  
 
”Musiikkialan pitäisi kunnioittaa innovaatiota, eikä suhtautua siihen negatiivisesti.” 
 
Musiikkialan digitaalinen murros on ollut erityisesti jakelun ja kulutuksen muutosta. Nyt esille 
nousee myös omistamiseen liittyvä muutos. NFT:iden eli digitaalisten aitoustodistusten kehitystä 
seurataan kiinnostuneena, mutta niiden merkitystä laajemmin on vielä vaikeaa hahmottaa. NFT:t, 
lohkoketjuteknologia ja kryptovaluutat nousevat esille teemoina, jotka voivat tarjota jatkossa 
konkreettisia mahdollisuuksia yhdistää intressejä eri toimialojen välillä. On kiinnostavaa, että 
Spotifyn kaltaisten palvelujen rooli nähdään haastattelujen perusteella jatkossa melko kapeana, 
jakeluun liittyvänä alustana. ”Spotify on torpattu jakelualustaksi”. Digitalisaation kehitys on 



kuitenkin paljon syvemmin rakenteisiin ja toimintamalleihin vaikuttavaa kehitystä kuin vain 
jakelua. 
 
”Uudessa maailmassa arvo määräytyy yhä enemmän online-markkina pelisääntöjen mukaan”. 
Tämä tarkoittaa sitä, että perinteisesti erillään olleiden sisältöalueiden, kuten broadcast-
toiminnan, elokuvien ja liven väliset rajat alkavat hämärtyä ja alueet sulautuvat koko ajan 
enemmän toisiinsa sekä teknisesti että liiketoiminnallisesti. Musiikki tulee yhä enemmän 
kilpailemaan markkinaosuuksista muita sisältöalueita vastaan. Tulemme yhä enemmän puhumaan 
monella tasolla tapahtuvasta pro-rata-osuudesta: musiikin osuudesta kaikesta sisällöstä, tietyn 
repertoaarin osuudesta koko musiikin kulutuksesta ja tietyn kappaleen osuudesta osana 
repertoaaria. Tämä on kehitystä jota yleisesti ei vielä merkittävästi nosteta keskusteluissa esille, 
mutta se tulee vaikuttamaan musiikin ansaintalogiikkaan. 
 
Digitaalinen musiikkibisnes on yhä enemmän myös databisnestä. Olemme siirtymässä enemmän 
repertoaaripohjaiseen musiikin käyttöön ja lisensointiin. Digitaalisille palveluille lisensoidaan 
oikeuksia repertoaaripohjaisesti ja kyseisen repertoaarin osuus kokonaisuudesta on 
tulonmuodostuksen perusta. Suomalaista musiikkia (repertoaaria) on tärkeää saada digitaalisiin 
palveluihin mahdollisimman kattavasti ja sen käyttö on myös tärkeää tunnistaa. Aikaisemmin 
tilannekuvaraportissa mainittu suomalaisen musiikin osuus koko markkinoista tulee koko ajan 
tärkeämmäksi alan elinvoimaisuudelle. Nyt suomalaisen musiikin markkinaosuuden kehitys on 
huolestuttavaa. 
 
Tehokkaiden tilitysjärjestelmien merkitys korostuu digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Tämä 
kehitys vaatii investointeja ja todennäköisesti myös laajentuvaa konsortiotyyppistä yhteistyömallia 
toimijoiden välillä. Toinen investoinnin kohde on uuden lahjakkuuden löytämiseen liittyvä 
teknologia. Sisältöä on saatavilla niin paljon, että esille nousevan lahjakkuuden löytäminen on yhä 
enemmän käyttäjädataa ja sen analytiikkaa. Musiikin julkaisua tehdään yhä enemmän algoritmien 
ehdoilla ja niiden toiminnallisuus sisällön esillepääsyn dynamiikassa on äärimmäisen tärkeää. 
Portinvartijuus on siirtynyt algoritmeille ja niiden toimintaa on vaikeaa arvioida. On nähtävissä, 
että sekä lahjakkuuden löytämisen, että repertoaarin tunnistamiseen liittyvissä työkaluissa on 
yhdistäviä toiminnallisuuksia. Data on kaikissa näissä keskiössä ja datan merkitystä ei voi 
aliarvioida tulevaisuuden musiikkibisneksessä. 
 
Teknologian disruptio-potentiaalista puhutaan paljon, mutta haastattelujen perusteella tilanne 
nähdään hieman toisin. Tämän vuosikymmenen aikana nähdään kehitystä, jossa perinteiset 
”broker-toimijat” joutuvat todennäköisesti määrittelemään markkinapositiotaan uudelleen. Tämä 
voi muuttaa myös rakenteita, mutta kehitys tulee kuitenkin todennäköisesti olevaan melko hidasta 
ja asteittaista.  
 
”Voisiko uusi teknologia jotenkin kiinnittyä osaksi ekosysteemiä ja tätä kautta luoda uusia 
toimintamalleja?”  
 
Teknologian kehitys varmasti kuitenkin vauhdittaa mindsetin muutoksen tarpeellisuutta ja tarvetta 
kokeilla mahdollisuuksia joustavammin. Musiikkialan nykyinen siiloutunut rakenne ei vastaa enää 
sitä, millaisia vaatimuksia teknologinen kehitys tulee alalle asettamaan. 



 
6. Tulevaisuus näyttää pelimaailman kaltaiselta (Metaverse) 

 
Musiikkialan kannalta pelimaailma näyttää hyvin kiinnostavalta. Kyse ei ole pelkästään peleihin 
lisensoitavan tai tehtävän musiikin mahdollisuuksista vaan enemmänkin ”systeemisestä 
muutoksesta”, joka on rakentumassa. Pelimaailma on kokonaisuus, jossa sulautuu useita erilaisia 
näkökulmia. Perinteisten mobiili- ja konsolipelien rinnalle syntyy koko ajan enemmän musiikin 
kannalta kiinnostavia pelillistettyjä kokemuksia musiikin tekemiseen ja tuottamiseen sekä 
soittamisen opiskeluun. Musiikin tekeminen on yhä enemmän peleihin nojaavien työkalujen ja 
käyttökokemuksen logiikkaa. Musiikin opiskelu voi olla pelaamista ja musiikki tämän prosessin 
sivutuote. Midian Music and Gaming -raportin mukaan musiikkialan tulee integroitua kokonaan 
osaksi pelikokemusta, jotta musiikki voi hyödyntää parhaiten pelaajien tarpeet ja sitä kautta avata 
myös pelien sisällä tapahtuvan myynnin mahdollisuudet (Music & Gaming, A New Way To Play, 
2021).  
 
Kontekstuaalisen musiikin kehitys on nopeaa. Teknologia mahdollistaa tilanteen ja kontekstin 
mukaan muokkautuvan musiikin. Tekoäly tuottaa tällä alueella kiinnostavaa kehitystä ja tulee 
myös asettamaan enemmän kysymyksiä musiikin tekijänoikeuteen ja omistukseen liittyvistä 
kysymyksistä. 
 
”Pelimaailmassa rakentuu jo valtavia yhteisöjä, joiden vaikutusta emme ole välttämättä 
ymmärtäneet.”  
 
Kehityksessä on havaittavissa sukupolvieroja, joissa analogiseen maailmankuvaan nuoruudessaan 
tottunut sukupolvi ei osaa hahmottaa pelimaailman yhteisöllistä dynamiikkaa. Pelialustoilla 
yhteisöt syntyvät ja kohtaavat. Se on luonnollinen toimintaympäristö, jolla on väistämättä 
vaikutuksia esimerkiksi live-alaan.  
 
”Enää ei tarvitse välttämättä tulla paikan päälle keikalle, hienoina esimerkkeinä ilmiöistä alustoilla 
ovat Ariana Grande, Travis Scott, Zara Larsson.” 
 
Metaversen ja pelimaailman kehitys ovat kytköksissä toisiinsa. Metaverse nousee esille myös 
kehityksenä, joka todennäköisesti tulee tarjoamaan verkossa järjestettäville tapahtumille 
todelliset mahdollisuudet. Metaversen käsitteeseen liittyy kuitenkin useita näkökumia, joissa 
sisällöt, toimijat ja toimintatavat integroituvat yhteen aivan uusilla tavoilla. 
 
”Metaverseen liittyvien kokeilujen aika on nyt. Jos pystyt valjastamaan metaverseen liittyvää arvoa 
tarpeeksi ajoissa, kasvumahdollisuudet ovat eksponentiaalisia. Musiikkibisneksen tulevaisuus 
näyttää kovasti pelimaailman kaltaiselta” 
 
”Suomessa on maailman edistynein peliala. Hakisin sieltä yhteistyön mahdollisuuksia. Kasvun 
kannalta tämä näyttäytyy aika hyvältä mahdollisuudelta.” 
 
”Peliala pystyisi opettamaan musiikkialalle paljon käyttäjähankinnasta ja -sitouttamisesta sekä 
kansainvälisestä mindsetista. Musiikkiala voi puolestaan opettaa pelialalle, sitä, miten tehdään 
tähtiä.” 



 
7. Rahoitusta on saatavilla, mutta onko ideoita? 

 
Rahoitukseen liittyvät kysymykset nousivat tilannekuvan haastatteluissa paljon esille. Musiikkialan 
erityispiirre on tulomuodostuksen pitkä aikajänne, erityisesti tekijänoikeuksiin liittyvissä tuloissa ja 
kansainvälisten markkinoiden investoinneissa. Pikavoittoja ei tyypillisesti ole tarjolla ja musiikin 
investoimisessa on erityispiirteitä, joita rahoittajien on osattava ottaa huomioon. Haastatteluissa 
oli esillä suomalaisen musiikkialan eräänlainen perusongelma: etenkin kansainväliseen toimintaan 
liittyvät investoinnit ovat mittavia, mutta suomesta puuttuu sellainen yritysrakenne, joka pystyy 
tarvittavia investointeja tekemään.  
 
”Pitää olla riskinottokykyä sekä jonkun verran pääomaa. Ensimmäiset kaksi, kolme vuotta ovat 
uudelle yrittäjälle todella raskaita, koska investointeja pitää tehdä paljon. Kun on ideoita, niin 
rahoitusta voi saada. Pitää olla luotto siihen, että osaa tehdä ja pystyy myymään ideoita 
rahoittajille. Rahan saamisen ongelma on usein myytti, ideat puuttuu.” 
 
Yleisesti haastatteluissa rahoitukseen liittyvät keskustelut olivat pragmaattisia. Tässäkin 
kysymyksessä esille nousevat jälleen kyvykkyys ja halukkuus investointeihin. Kansainvälisyyteen ja 
uusiin toimintatapoihin investoivien yritysten vähyys aiheuttaa staattisuutta, eikä se haasta 
rakenteiden toimivuutta tarvittavalla tavalla. Suomessa ei ole vielä nähty merkittävällä tavalla 
esimerkiksi kustannus- tai master-katalogien kauppoja tai alan ulkopuolisen pääomarahan 
näkyvämpää tuloa osaksi toimintaa. Tosin näilläkin alueilla on juuri tämän raportin kirjoittamisen 
aikaan tapahtumassa kiinnostavia avauksia. Myös kansainvälinen kehitys, missä 
immateriaalioikeudet nähdään kiinnostava sijoituskohteena, voi osaltaan edistää myös 
pääomarahoituksen kiinnostusta arvioida musiikkialaa aktiivisemmin osaksi sijoitusportfolioita. 
Toisaalta taas suomalainen verotusjärjestelmä edelleen käsittelee musiikin tekijänoikeuksiin 
liittyviä tuloja henkilökohtaisina tuloina ja tämä rakenteellinen malli on varmasti rajoittanut alaan 
liittyvää investointihalukkuutta. 
 
Haastatteluiden yleisilmeen perusteella alalla ei kaivata niinkään uudenlaisia tukia, vaan 
rakenteellisia uudistuksia investointien edistämiseen. Näistä esimerkkejä ovat aineettomien 
hyödykkeiden arvottaminen yrityksen taseessa, mahdollisuus saada musiikin tuotannot paremmin 
tuotekehitysinvestointien piiriin sekä nykyisten tuotekehitys-investointien uudistaminen. Yleinen 
ajattelu monella haastateltavalla oli, että toimintaa ei voi rakentaa vain tukien varaan, on saatava 
luotua enemmän mahdollisuuksien investointikyvykkyyden kehittämiselle. Samoin 
tukimekanismien suhteen on tärkeää pystyä arvioimaan vielä nykyistä paremmin tukien käytön 
tehokkuutta. Samoin yritysten rahoitusosaaminen, strateginen kyvykkyys ja hallinnollinen 
osaaminen kaipaavat vahvistusta. Tämä sama tavoite tunnistettiin biisiiviennin vision strategisten 
tavoitteiden asettamisessa syksyllä 2021.  
 
”Suomalaisessa  järjestelmässä on sellainen ongelma, että tukien pitäisi olla kannustavampia - 
voisi olla tuotantokannustin tai 0% -korkoista lainaa.” 
 
”Miksei Business Finland voisi myöntää tuotekehitystukia musiikin tuotekehitykseen - erityisesti 
silloin kun se liittyy vientiin.” 
 



”On kolmenlaista luovuutta: sisältö, liiketoiminta ja rahoitus. Täytyy luoda ja keksiä itsensä 
uudelleen.” 
 
Innovaatiorahoitus on yksi konkreettinen esimerkki, jolle haastattelujen perusteella on selvästi 
kiinnostusta. ”Voisimme tarvita luovien alojen kasvurahaston.” Tässäkin kysymyksessä on 
palattava jälleen mindsetin alueelle. Haluammeko kehittää uusia ajatuksia yhteistyössä ja uusilla 
toimintatavoilla? On todennäköistä, että meillä on vielä liian vähän yksittäisiä yrityksiä. joilla on 
merkittävää investointikyvykkyyttä, mutta yhteistyöllä olisi tälläkin alueella tehtävissä asioita. Kun 
saamme konkreettisia hankkeita ja kokeiluja eteenpäin, saamme myös esimerkkejä, opimme uutta 
ja saamme tarvittavaa kokemusta siitä, miten investointeja voisi alalla saada jatkossa entistä 
enemmän. 
 
”Toimialana innovatiiviset hankkeet voivat saada isomman vaikutuksen, jos koko toimiala voisi 
tehdä hankkeita yhdessä.” 
 
Jatkossa tukien ja rahoituksen sijasta voisimme ottaa käyttöön uudet termit: kannustin ja 
investointi. 
 

8. Musiikkialaa vaivaa edelleen kotimarkkinan ”kultainen häkki”, viennin sijasta pitäisi 
kehittää kansainvälistä liiketoimintaa 

 
Termi ”kultainen häkki” viittaa musiikkialalla siihen, että kotimarkkinan rakenteet ruokkivat 
tekijöiden ja artistien toimintaa erityisesti kotimarkkinalla näin ollen ansainnan edellytykset ovat 
huomattavasti paremmat panostamalla kotimarkkinaan kuin kansainvälistymiseen. Tämä sama 
ilmiö tunnistettiin ja sanoitettiin muun muassa vuonna 2017 Music Finlandin ”biisiviennin visio” -
hankkeen yhteydessä. Vuoden 2017 jälkeen tilanne tämän raportin kirjoittamiseen verrattuna 
keväällä 2022 on edelleen sama. Kultainen häkki on olemassa. 
 
Musiikkialan kasvun kannalta tilanne on ristiriitainen. Olemme tunnistaneet kasvun 
mahdollisuuksia myös kotimarkkinalla, mutta skaalatuvan kasvun kannalta Suomi on markkina-
alueena liian pieni. On selvää että kansainvälistyminen on yksi keskeisistä kasvumahdollisuuksista 
suomalaiselle musiikkialalle.  
 
”KV-markkinan upside on todella paljon suurempi kuin Suomessa. Jos täällä pystyy tekemään 
biisintekemisellä vuodessa maksimissaan 150 000 euroa vuodessa, Saksassa saman tulotason voi 
tehdä yhdellä hitillä”. 
 
”Kasvua ei edes kannata miettiä ilman KV-näkökulmaa”. 
 
Tällä hetkellä kuitenkin kansainvälistymisen realiteetti on se, että musiikkiala ei ole siihen 
liittyvissä tavoitteissa merkittävästi edistynyt. Haastattelujen perusteella kyseessä on erityisesti 
rakenteellinen kysymys. Suomalaisen musiikkialan toimintalogiikka ja fokus on keskittynyt 
kotimarkkinaan. Tähän aiheeseen liittyen haastatteluissa nousi kaikkein eniten kommentteja. 
 
”Suuri ongelma on se, että kotimarkkina ei vedä kansainvälistymiseen tähtääviä artisteja. Indie-
toimijoiden rooli on tässä liian suuri.” 
 



”Viennin pullonkauloja on kaksi: mindset ja rakenteet. Majorit eivät tee vientiä.” 
 
”KV-ambitioita on paljon, mutta se on vaikeaa. Labeleissa asenne on sellainen, että 
kansainvälistymiseen ei kannusteta.” 
 
”Näin pienellä markkinalla yhteistyön täytyy toimia - se ei ole vuosien saatossa edistynyt 
mihinkään.” 
 
”Bisnes muuttaa artistien mindsetin kotimarkkinalähtöisyyteen - ei välttämättä edes mitenkään 
pakotettuna vaan automaattisesti.” 
 
”Tarvitaan todella esimerkkejä onnistumisista - nyt on enemmän tarinoita epäonnistumisesta.” 
 
”Monen yrityksen rooli on toimia kotimarkkinalla. Mikä saisi aikaan sen käänteen? 
Talenttipuolella fokuksen pitäisi alkaa ohjautua kansainväliseen toimintaan.  
Tämä voisi lähteä kunnolla liikkeelle siitä, että "talenttikenttä" menee maailmalle itse. ” 
 
”Puuttuu välittäjäporras, sen tahtotila ja riskinottokyky. Tila on ollut staattinen jo pidempään. Ei 
viimeaikaisia muutoksia.” 
 
”Artistiviennin ja teosviennin kohtaaminen olisi olennaista - "creme de la creme" ei päädy vientiin.” 
 
"Pitäisi lopettaa puhumasta musiikkiviennistä, sen sijaan pitäisi puhua kansainvälisestä 
musiikkiliiketoiminnasta" 
 
Miten sitten voisi edistää parempia edellytyksiä vientiin panostamisen mahdollisuuksille? Tässäkin 
kysymyksessä esille nousee yhteistyön mahdollisuudet. Erityisesti tämä heijastuu artisti- ja 
teosviennin lisääntyvään yhteistyöhön. Näitä alueita on kohdeltu vientitavoitteissa usein erillään 
toisistaan, mutta yhteiset artisti- ja teosviennin tavoitteet tunnistettiin myös biisiviennin vision 
strategisten tavoitteiden päivittämisessä. Siellä konkreettiseksi tavoitteeksi nostettiin uusien 
kannustimien luominen artisti- ja teosviennin yhteisille tavoitteille.  
 
Viennin mahdollisuuksia voi katsoa myös monesta eri suunnasta. Haastatteluissa nousee esille 
marginaalissa olevan musiikin vahvuus vientipotentiaalina alueena sekä ns. cross-sector-
yhteistyön mahdollisuudet uusia viennin kanavina. Tällaisia mahdollisuuksia on tunnistettu AV-
tuotantojen sekä pelialan kanssa tehtävissä yhteistöissä. Tarvitaan investointeja, yhteistyötä, uutta 
ajattelua ja esimerkkejä menestyksestä. 
 
”Vienti on teknisesti helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, on helpompaa kerätä tuloja ihan 
uusilla tavoilla.” 
 
”Suomalaisten vahvuus tulee monella tavalla marginaalista, uskon, että meidän seuraavat 
läpimurrot tulevat marginaalista (esim. folk ) ja niillä voi olla potentiaalia myös cross-sector-
yhteistyössä.” 
 
”Meidän täytyy kuitenkin uskoa, että menestystarinoita voi tulla myös mainstreamista. 
Vaatisi sen, että indie-kenttä vahvistuisi.” 



9. Musiikkialan edunvalvonnalla on nyt mahdollisuus luoda alan yhtenäinen ääni 
 
Yksi pandemian positiivisista vaikutuksista musiikkialalla on ollut alan yhteisen keskusteluyhteyden 
tiivistyminen. Tämä koskee erityisesti järjestökenttää ja alan edunvalvonnallisia intressejä. 
Yhteinen huoli on yhdistänyt ja musiikkialan vaikuttavuus on noussut uudelle tasolle. Musiikkialan 
painoarvo on kommenttien mukaan näyttäytynyt suurempana kuin alan taloudellinen merkitys ja 
tässä saattaa olla myös hyviä mahdollisuuksia tilanteen hyödyntämiseen jatkossa. Myös 
keskusteluyhteys yhteiskuntaan on parantunut. Tapahtuma-alalla uusi järjestö 
Tapahtumateollisuus ry on koonnut koko tapahtuma-alaa yhteiseen ekosysteemiin. 
 
”Alalla on yleisön keskuudessa valtava tavoittavuus ja se on merkitykseltään isompi kuin olemme 
usein ajatelleet”.  
 
”Keskusteluyhteys yhteiskuntaan on parantunut ja lisääntynyt ja yhteys on avattu. Voi sanoa, että 
alaa on kuultu. Tulevaisuudessa uskon, että ääni kuullaan paremmin.” 
 
Musiikkialan sirpaleisuus on näkynyt myös edunvalvonnassa. Eri toimijoiden edustamia yksittäisiä 
intressejä on ollut vaikeaa hahmottaa alan ulkopuolella ja yhdistyvien intressien tarve nousee 
haastattelujen perusteella vahvasti esille. Toisaalta esille nousee myös kysymys siitä, mikä on 
musiikkiala, jonka yhteistä ääntä eristetään. Tämä on kenties kysymys, jota alalla olisi syytä 
keskustella yhdessä enemmän. On selvää, että osaoptimoinnin aika on tullut pandemian myötä 
päätökseen ja parempia tavoitteita saataisiin yhdistyvillä tavoitteilla. Nyt saavutettua kehitystä ei 
ainakaan kannata hukata.  
 
”Olemme huomanneet, että vaikuttavuutta on mahdollista myös saada uudella tavalla. 
Meidän pitäisi alana puhua miljoonien sijasta sadoista miljoonista. Nyt keskeistä, miten tästä 
jatketaan. Nyt nostettua tasoa ei saa hukata.” 
  
Musiikkialan olisi hyödyllistä omaksua enemmän elinkeinopolittinen diskurssi. Tämä tarkoittaa 
musiikkialan profiloitumista yhteiskunnallisena tasolla teollisuutena. Nyt alalla on vähintään jonkin 
tason identiteettiongelmia kulttuuri- ja elinkeinopolittiisen positioitumisen suhteen ja 
haastatteluiden perusteella nähtiin vaarana, että tilanne johtaa helposti väliinputoamiseen OKM:n 
(opetus- ja kulttuuriministeriö) ja TEM:n (työ- ja elinkeinoministeriö) intressien ja edustusalueiden 
välille. Nyt OKM:n alla on tekijänoikeuksiin liittyvät asiat, muut IPR-asiat puolestaan TEM:ssä. 
Positiointi tuskin tarkoittaisi toisen alueen hylkäämistä, mutta musiikkialan olisi hyvä suunnitella 
lisää tavoitteita sekä kulttuuri- että talousdiskurssiin. Jos painotamme enemmän tavoitteita 
enemmän talousdiskurssiin, niin se tuo väistämättä tullessaan myös enemmän vaatimuksia 
perustella musiikkialan painoarvoa talouden, työllisyyden ja kansainvälisen kasvun näkökulmasta.  
 
”Kasvun kautta ala voitaisiin tunnistaa myös merkittävämmäksi ja se voisi selkeyttää positiointia. 
Joka tapauksessa kulttuuri- ja liiketoiminta ovat aina sidoksissa toisiinsa, niitä ei voi erottaa.” 
 
Tulevan alan rahoituksen näkökulmasta tilanne näyttää haastavalta. Veikkauksen rahoitus on 
siirtymässä valtion budjetista tehtävään rahoitukseen ja käsillä olevan maailman tilanne vaikuttaa 
väistämättä siihen, että yhteiskunnalla on painetta rahoittaa tulevaisuudessa enemmän mm. sote- 
ja puolustussektoria. Tämän tilannekuvaraportin keskiössä on ollut musiikkialalla toimivien vapaan 
kentän yritysten ja yhteisöjen näkökulma, joten näiltä osin toiminnan kasvuhakuisuus on 



luontevasti osana tulevaisuuden tavoitteita. On kuitenkin oletettavaa, että tulevan kasvun 
ajatuksia tulee olemaan yhä vaikeampaa rakentaa esimerkiksi julkisen rahoituksen kasvun varaan. 
Taideyliopisto on juuri julkaissut taidealan jälleenrakennukseen liittyvän raportin, jossa samaa 
teemaa on myös käsitelty (Taideyliopisto, 2022).  
 
Tarvitaan enemmän yhteistyölle perustuvia tavoitteita, yhteisen äänen rakentamista ja 
musiikkialan painoarvon kasvattamista ja sen perustelua. Samoin dialogin pitkäjänteisyys nousee 
esille. Keskustelujen ja tavoitteiden olisi oltava pidemmällä kuin yhdessä hallituskaudessa. Näistä 
tavoitteista on saatu juuri hiljattain myös tuloksia, kun tekijänoikeustulojen vaikutuksesta 
työttömyysturvaa leikaavana tekijänä luovutaan näillä näkymin vuoden 2023 alusta.  
 
 

10. Vastuullisuus, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus on otettava näkyvämmin agendalle 
 
Diversiteetti, vastuullisuus ja ilmastonmuutos ovat aiheita, joita musiikkialan on otettava jatkossa 
enemmän keskusteluun ja agendalle. Teemoihin liittyen on ollut avauksia, mutta ala ei ole ollut 
aktiivinen ottamaan kantaa tai profiloitumaan ajatusjohtajana. Yhdenvertaisen musiikkialan 
tahtotila on allekirjoitettu monen toimijan osalta, (Yhdenvertainen musiikkiala, 2017) mutta 
tavoitteiden eteen on vielä tehtävä paljon työtä. Toimijoiden tasa-arvo vaatii vielä selvästi 
kehitystä. Klassisen musiikin puolella kantaesitettiin viime vuonna noin 80 sävellystä, vain yksi 
niistä oli naisen säveltämä. Tämä on vain yksi esimerkki.  
 
Live-sektorilla kestävän kehityksen merkitys on tunnustettu ja siellä ollaan nostamassa 
hiilineutraalisuutta ja sosiaalista kestävyyttä asioiksi, joiden edistämisen kautta voi rakentaa myös 
liiketoiminnallista hyötyä. 
 
Digitaalisen musiikkibisneksen sähkökulutusta ja ilmastovaikutuksia ei ole juurikaan käsitelty, 
mutta joidenkin arvioiden mukaan digitaalinen musiikkimarkkina kuluttaa energiaa jopa 
kaksinkertaisesti fyysisten äänitteiden huippuaikoihin verrattuna.  
 
”Ilmastonmuutos on yksi isoimmista kv-keskustelua ohjaavista teemoista alalla.” 
 
Yksi konkreettinen vastuullisteko hiljattain on ollut major-yhtiöiden kansainvälinen päätös 
alaskirjata ns. legacy-artistien ja musiikintekijöiden takaisin maksamattomat ennakot, jotka ovat 
kertyneet esimerkiksi ennen vuotta 2000. Artistien ja tekijöiden tulojakoon liittyvä keskustelu 
tulee jatkumaan ja todennäköisesti myös voimistumaan ja levy-yhtiöiden on osallistuttava 
keskusteluun myös avoimemmin. 
 
  



Toimenpidesuositukset tilannekuvan perusteella 
 
Tilannekuvan perusteella on tarpeellista tunnistaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla voimme 
musiikkialana edistää kasvun tavoitteita, uusien toimintamallien syntymistä ja tarjota 
kehitysmahdollisuuksia tunnistettuihin ongelmakohtiin. Kun tarkastelussa on rakenteisiin tai 
toimintamalleihin liittyviä kysymyksiä, niin on selvää, että muutos ei tapahdu välttämättä nopeasti 
tai helposti. Tärkeintä kuitenkin olisi, että saamme aikaan lisääntyvää yhteistyötä ja uusia 
kokeiluja. Samoin on syytä tunnistaa konkreettisia työkaluja, joiden käyttö voisi edistää 
musiikkialan kasvua jatkossa. 
 
Musiikkialan kasvustrategiahanke kestää vuoden 2022 ajan. Osa toimenpiteistä on lyhyen 
tähtäimen ja mahdollisimman matalan kynnyksen asioita, joita voimme saada eteenpäin lyhyellä 
perspektiivillä. Osa toimenpiteistä on luonnollisesti pidemmän tähtäimen tavoitteita, joita emme 
voi saada valmiiksi vuoden 2022 aikana. Osa puolestaan vaatii jatkuvaa fokusta, esimerkiksi 
kasvuhalukkuuden edellytysten kehittäminen ja rakentaminen. Toimenpiteet vaativat myös 
roolitusta. On todennäköistä, että yhteistyön ja hankkeiden koordinointi tulee tarvitsemaan 
fasilitaattoreita sekä erillisten hankkeiden omistajia.  Osa tehtävistä asioista on Music Finlandin 
koordinaatiovastuulla, moni tavoite on puolestaan sellaisia, että jokaisella musiikkialan toimijalla 
on niin halutessaan niiden osalta vastuu ja mahdollisuus viedä asioita eteenpäin. 
 
Tilannekuvan johtopäätösten perusteella on muodostettu neljä aihekokonaisuutta, joiden on 
tarkoitus edistää kasvun tavoitteita sekä toisaalta purkaa kasvun esteitä. Näiden otsikoiden alle 
voidaan myös tunnistaa yksittäisiä konkreettisia avauksia, joita alalla on mahdollista saada käyntiin 
kasvustrategiahankkeen aikana, vuonna 2022. Neljä toimenpiteiden aihekokonaisuutta ovat: 
 

1. Asetamme musiikkialan yhteiset kasvutavoitteet 
2. Luomme kasvua kokeilujen kautta 
3. Hyödynnämme yhteistyön alustoja 
4. Parannamme toimeenpanon kyvykkyyttä 

 
 
 



 
 

Kuva 13 Tilannekuvan perusteella muodostetut toimenpidesuositukset 

 
 

1. Asetamme musiikkialan yhteiset kasvutavoitteet 
 
Kasvustrategiassa olennaisen tärkeä kysymys on kasvun tavoite. Mihin pyrimme ja mitä 
tavoittelemme? Tämä tavoite on tärkeää asettaa koko musiikkialan taholta ja sitä kautta edistää 
yhteistyötä. 
 
Konkreettinen esimerkki tämän tavoitteen asettamiselle on Business Finlandin koordinoima 
luovien alojen kasvusopimus-konsepti, jonka käyttöönoton prosessi on aloitettu AV-alalla. 
Kasvusopimus on myös konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa julkinen sektori ja eri 
toimialojen edustajat määrittelevät yhdessä alan tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteet ja 
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet. Kasvusopimuksen tavoitteena on käytännön toimin 
tukea alan yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. (Business Finland., 2022) 
 
Tavoitteena on käynnistää musiikkialan kasvusopimus-konseptin valmistelu. Prosessista vastaa 
Music Finland, yhteistyössä Business Finlandin ja TEM:n kanssa. Asetamme samalla alan yhteiset 
kasvutavoitteet ja luomme niitä tukevia kannustimia yhteiskunnan ja toimialan yhteistyön kautta. 
 
 

2. Luomme kasvua kokeilujen kautta 
 
Uusien toimintamallien kehittäminen vaatii kokeiluja ja kokeiluun rohkaisevaa kulttuuria. On 
tärkeää kannustaa alan toimijoita monipuolistamaan eri sisältötoimijoiden osaamista, 
rakentamaan uusia lisensoinnin toimintatapoja, testaamaan niiden kaupallista potentiaalia. Tätä 
kautta voidaan edistää kasvun mahdollisuuksia. 
 



Yhtenä mahdollisuutena lisensoinnin uudenlaisesta kokeilusta on ”Cross-Sector -lisensointi-hub”, 
joka voisi toimia erityisesti musiikki-, AV- ja pelialojen rajapinnassa toimivana tahona ja 
koordinoida alojen yhdistäviä lisensoinnin, hinnoittelun, ja tarvittavien prosessikäytäntöjen 
kokeiluja. Tällainen hubi voisi edustaa useita eri musiikin oikeusalueita, kartoittaa lisensoinnin 
mahdollisuuksia useille sisältöalueille ja kokeilujen kautta tuottaa sidosryhmätoimijoille tarvittavaa 
liiketoiminnan ymmärrystä kokeilujen kaupalliselle potentiaalille. Millaisilla avauksilla voisimme 
siis luoda uutta liiketoimintaa ja aihioita pidemmälle meneviin käytäntöjen rakentamiseen. 
Tällaisen ”cross-sector -hubin” ei välttämättä tarvitsisi olla erillinen, juridinen toimija vaan se voi 
olla myös toimijoiden mandatoima kokeilu, jolle asetetaan koordinoivat tahot.  
 
Kokeilun tavoitteena on monipuolistaa eri sisältötoimijoiden osaamista, rakentaa uusia 
lisensoinnin toimintatapoja, testata niiden kaupallista potentiaalia ja tätä kautta edistää kasvun 
mahdollisuuksia. 
 
 

3. Hyödynnämme yhteistyön alustoja 
 
Tilannekuva-haastatteluissa nousi esille kuvaava kommentti yhteistyön tekemisen 
suoraviivaisuudesta: ”yhteistyö syntyy yhteistyötä tekemällä”. Yhteisen keskustelun ja 
suunnittelun alustojen puute on noussut tilannekuvan perusteella esille ja tämä puute voidaan 
tunnistaa kasvun mahdollisuuksia estävänä tekijänä. 
 
Hyödynnämme Musiikki x Median uudistuvan profiilin yhteistyön, keskustelun ja kohtaamisten 
alustana. Luomme uusia avauksia yksilöityjen tavoitteiden osalta yhteistyön lisäämiseksi. Tällaisia 
avauksia ovat esimerkiksi artisti- ja biisiviennin yhteiset tavoitteet sekä musiikkiteknologian 
tiiviimpi rooli osana musiikkiyhteisöä. Music Finland on yksi aktiivisista toimijoita. 
 

4. Parannamme toimeenpanon kyvykkyyttä 
 
Toinen kasvun mahdollisuuksia estävä johtopäätös tilannekuvassa on toimenpanon kyvykkyyteen 
ja liittyvät puutteet. Kehitämme tällä alueella kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvää osaamista 
ja ammattitaitoa koulutuksen, mentoroinnin ja valmennuksen kautta. Music Finland tuottaa tähän 
liittyviä palveluja erityisesti musiikin välittäjäportaalle sekä vientiyrityksille. 
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