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Levykaupoille vuosikymmenen 
ensimmäinen plusvuosi?



Toteutimme  henkilökohtaisten ja
puhelinhaastatteluiden sarjan 

levykauppiaille heinä-elokuussa 2019
Black & White, Patrik Veijalainen, Helsinki

EasyZone, Kari Hyvärinen, valtakunnallinen tukkukauppa
8Raita, Fredrik Johansson, Turku

Levy-Eskot, Marko Kinnunen, Joensuu*
Levykauppa Äx, Jyri Lipponen, valtakunnallinen vähittäiskauppa

Porin Levykauppa, Ville Kiviranta, Pori
Rolling Records, Tuomo Konu, Helsinki

Muista haastatelluista poiketen EasyZone on tukkukauppa,
jonka valikoimaan kuuluu muitakin tuotteita kuin äänitteitä.

EasyZone on äänitemyynnillä mitattuna haastatelluista suurin, 
sen kautta kulkevat mm. kaikki Prismoissa myytävät äänitteet. 

Levykauppa Äx on varsinaisista levykauppiaista ylivoimaisesti suurin,
Äxällä on suurehko verkkokauppa ja kahdeksan myymälää, muilla 1-2 liikettä.

*Levy-Eskot lopetti toimintansa ennen haastattelutulosten julkaisua.



Levykauppa elää etsikkoaikaansa

Kuuntelulaitteita ja vanhasta tottumuksesta äänitteitä
kuuntelevia on edelleen paljon pohjiksi.

Nuoria vinyyleistä innostuneita on siemeneksi.

Vanhaa levykantaa on kiertämässä kaupoissa, ja
kokoelman alun hankinta sitä kautta helppoa ja edullistakin.

Myynnin pudotus on ainakin toistaiseksi ohitettu erikoisliikkeissä.

Eniten musiikkia tositarkoituksella kuuntelevilla 
ja vahvimmin artisteja fanittavilla on selkeä tarve

muuhunkin kuin vain perusstreamingiin ja radioon.

Seuraava vuosikymmen näyttää, suuntautuuko kiinnostus
äänitteisiin vai uudenlaisiin digitaalisiin palveluihin. 

Mahdollisen kasvun liikkeellelähdölle aika on oikea ja paras juuri nyt.  



Fyysisten äänitteiden myynnin lasku on hidastunut,
ja alan erikoiskaupoilla on ollut vuonna 2019

myynnissä pientä plusmerkkistä kehitystä.

Vinyylimyynti on useimmille erikoisliikkeille
uusissa levyissä selvästi isompi artikkeli kuin CD-levyt.

Äänitteiden markettimyynti on puhdasta uusien CD-levyjen myyntiä.

Käytettyjen levyjen kaupassa pyörivät myös CD-levyt aktiivisesti. 
Käytettyjen levyjen kauppa muodostaa tyypillisesti noin puolet 

pienten erikoisliikkeiden myynnistä.

Fyysisiä äänitteitä kuuntelee viikkotasolla lähes miljoona suomalaisista,
joista ylivoimainen  valtaosa kuuntelee vain CD-levyjä. 

Vinyyleitä kuuntelee karkeasti 150 000 suomalaista viikottain.



FYYSISTEN ÄÄNITTEIDEN MYYNTIKANAVIA 2019

Prisma
Kirpputorit, messut etc.

Levykauppa Äx
Muut suomalaiset levyliikkeet 

Ulkomaiset verkkokaupat (CDON.com, Amazon)
Kuluttajien suora keskinäinen kaupankäynti käytetyillä

Keikoilla tapahtuva äänitemyynti



FYYSISTEN ÄÄNITTEIDEN PÄÄMYYNTIKANAVAT
1990 –LUVULLE SAAKKA

Anttila
Levypiste (muu market + huoltoasemamyynti)

Musiikkikerho
Erikoisliikkeet

Vaikka äänitemyynti on rajusti pienentynyt, kuluttajien 
musiikkiin käyttämä kokonaisrahamäärä on
2019 samansuuntainen kuin 1990-luvulla.  



Fyysisten äänitteiden osuuden uskotaan vakiintuvan arvoltaan
noin 10% tasoon euroissa vs. streaming.

Valtaosa aktiivisimmista fyysisten äänitteiden ostajista käyttää myös
streamingia jo nyt,  joten streaming ei jatkossa mitenkään

automaattisesti enää pienennä nykyistä asiakaskuntaa.

Aktiivisia fyysisten äänitteiden ostajia on noin 100.000 suomalaista. 
Joukkoa yhdistää suuri intohimo musiikin kuunteluun.

Kaikkein suurimpien suosikkien levyt
joita kuunnellaan keskittyneesti tositarkoituksella halutaan

myös omistaa ja ostaa heti. 

Lisäksi ääniteostajilla on iso keräilyharrastusmotiivi.

Facebookin Vinyylin vinguttajat –ryhmä avaa hyvin harrastajien sielunelämää.
Levyjen kerääminen on myös ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta.



On markkinoitava
kuuntelutapaa.

Soittolaitteiden omistaminen ja käyttö
on yksi tärkeä starttikynnys.



Vinyyleillä
positiivinen

imago vs CD:t

Levyjen osto
on koukuttavaa

Streamingista
laajennetaan myös

äänitteisiin

”Vinyylien ympärillä käytävä myönteinen keskustelu 
ruokkii niiden myyntiä, vaikka teknisesti myös CD on 
loistava formaatti. Harva tietää, että vinyyleitä on 
tarjolla enemmän yleisölle kuin koskaan ennen. ”
Patrik Veijalainen, Black & White

”Pelkästä suoratoistomaailmasta on osittaista siirtymää
myös fyysisten äänitteiden kuunteluun rinnalla. Musiikin
kuuntelusta todella kiinnostuneille ei hyvin usein pelkkä 
streaming enää riitäkään, äänitteet kulkevat rinnalla.”
Ville Kiviranta, Porin Levykauppa



Asiakas-
palvelua

Kanta-asiakkaat
tärkeitä

”Asiakkaista pidetään hyvää huolta, ja heidät tunnetaan.
Ylimielisyys on levykauppiaiden käytöksestä tyystin hävinnyt 
jonnekin 80-luvulle. Työ on palveluammatti, levyjen 
suoristuspalvelu ja ultraäänipesuri ovat esimerkiksi osa omaa 
palvelutarjoamaamme. Voi olla että palveluvalikoima laajenee 
entisestään muuhunkin musiikkiin liittyvään tulevaisuudessa”
Tuomo Konu, Rolling Records

”Myynti nojaa faneihin ja keräilijöihin.
Levykaupan oma kiinnostus, osaaminen
ja välittäminen näkyy asiakkaalle asti”
Fredrik Johansson, 8raita



Fyysisten äänitteiden suosikkiartistit
poikkeavat Spotifyn ja radioiden 
soitetuimmista – etenkin erikoisliikkeissä.

Musiikki ei ole listapoppia, mutta
vuoden ilmiöiksi yleisesti tai omissa
genreissään nousevat tapaukset ovat
tärkeitä myynnille, ja tuovat tärkeitä
uusia asiakkaita äänitemyynnille.

Kauppiaan oma intohimo tyylisuuntaan. 
kohtaa usein fanien mieltymykset.



Myydyimpiä levyartisteja 2019
useiden levyliikkeiden mainitsemina 

Ville Valo & Agents
Pyhimys & Saimaa

Rammstein
Beast in Black



Kauppiaan oma jatkuva
työ artistien esiin nostamisessa

on levykauppiaan leipä.
Myös omien erikoispainoksien

tekeminen.



Momentum-
kauppaa

Levyliikkeet
nostavat itse
artisteja esille

Ympärivuotista,
media-ilmiöt

tärkeitä

”Joka viikko on keksittävä syitä tulla liikkeeseemme.
Ilmiöihin ja uutuuksiin on reagoitava.
Musiikki kilpailee huomiosta kaiken muun kanssa.
Jos artistilla itsellään on halua markkinoida fyysistä
äänitettä, sitä myydään enemmän. Artistilla on valta.”
Jyri Lipponen, Levykauppa Äx

”Markethyllyihin sopivia kärkituotteita julkaistaan
nykyisin tasaisemmin läpi vuoden,
vs. aiemmin yli puolet myynnistä oli loppusyksystä.
Uutiset, ilmiöt, elokuvat, tähtien ja levyjen saama
mediahuomio elintärkeää fyysisille äänitteille”
Kari Hyvärinen, EasyZone

Useilla haastatelluilla seuraavia aktiviteetteja
”Kuukauden levy”
”Tasavuosi artistin julkaisusta”
”Henkilökunnan omat suosikit”
”Verkkosivujen suositukset”
”Somesivujen jatkuvat nostot”



Myydyimmät artistit 2019,
esimerkkejä levyliikekohtaisista suosikeista

Levykauppa Äx: Maustetytöt, klassikko-uudelleenjulkaisut
(Ville Valo & Agents on Äxän historian myydyin levy)

Black & White: JJ Cale, Dylan, Rory Gallagher, Santana

8raita: Anna Tivel, The Delines

Porin Levykauppa: tosiharrastajien suosikit yleensä

Rolling Records: PMMP, Eero& Jussi, omat erityispainokset

EasyZonen marketkanavat: Lauri Tähkä, Queen (mid-price)



”Koululais-opiskelijoista noin 40-vuotiaisiin”  
8raita

#35-44-vuotiaat miehet” 
Rolling Records

”+40 ikäiset miehet” 
Porin Levykauppa

”Kaikkein paras +50-vuotias mies, ikänsä levyjä keräillyt”
Black & White

”Ikä ei profiloi, aktiiviset levyjen ostajat edustavat noin
puolta kaikkein eniten musiikkia diggaavista
200 000 suomalaisesta. Miespainotteinen ryhmä,
mutta myös naisten osuus kasvaa iloisesti”
Levykauppa Äx

PARAS
ASIAKASKUNTA?



Kaikkein uskollisimpiin fyysisten äänitteiden
faneihin kuuluvat ehdottomasti muusikot.

Artisti haluaa aina levyn.
Heille fyysisen äänitteen tekeminen on erittäin tärkeää.
Parhaassa tapauksessa myös markkinointiin osallistuminen.

Levykannet ovat hyvän poptaiteen foorumi,
tekijöilleen ja faneilleen tärkeitä.

Kansi mahdollistaa vieläkin luovemman ajattelun,
kun se suunnataan pienille intohimoisille ryhmille.

ARTISTIT
OVAT

ÄÄNITEFANEJA



Murheet?



Kirpputorilaittomuudet

”Veronkiertoa harjoittava harmaa myynti
kirpputorilla, levymessuilla, kirjamessuilla.”

”Myydään uusia levyjä arvonlisäverottomilla
hinnoilla ja lisäksi piraattimyynti rehottaa.”

”Kokonaisuus voi edustaa jopa saman suuruista
osaa kuin laillinen levymyynti – ainakin toimialan
äänite-erikoisliikkeiden volyymiin suhteutettuna.”

”Laittomuus on suhteellisesti paljon isompi ongelma fyysisissä
äänitteissä kuin verkkokuuntelussa. Verkkopiratismi kadonnut”



Romantiikasta enemmän kuin  
rahasta

”Työ ei lyö kovin hyvin leiville, mutta itse alan
imu ja houkuttavuus ei ole kadonnut.”

”Työpaikkailmoitukseen levymyyjäksi tulee hurjasti hakijoita.”

”Fyysisten äänitteiden tulevaisuus voi olla muuten myönteinen, mutta 
melko niukkana tulee pysymään
levykauppaa pyörittävän yrittäjän leipä.”

”Olen kyllä unelmatyössäni, toivottavasti voin
jatkaa sitä pitkään.”



LEVYKAUPPIAIDEN TARINOITA
JA AJATUKSIA



Black & White, Patrik Veijalainen

”Meidän liikkeessämme on noin 40 000 äänitettä.”

”Kalliota markkinoidaan kulttuurikaupunginosana tietyille turistiryhmille,
ja ulkomaalaiset muodostavat erittäin huomattavan osan kesän myynnistä.”

”Nuoret asiakkaat ostavat paljon ukkien levyjä, kuten Doorsia ja CCR:ää.”

”Kilpailu on ensin  Spotifyn kanssa. Tämän jälkeen kilpailemme osin laittoman 
kirpputori/levymessumyynnin kanssa, ulkomaisen verkkokaupan kanssa ja Äxän kanssa, 
joka vie Suomessa enemmistön laillisesta jäljelle jäävästä markkinasta. 
Meillä tosin sen verran erilainen musiikkiprofiili, että Äxän tulo meille naapuriin ruokkii 
molempien kauppaa. ”



8Raita, Fredrik Johansson

”Olemme ottaneet omaksi erikoisalaksemme Folk and Americanan
ainoana Suomessa, ja sen rooli on verkkokauppamyynnissämme tärkeä.
Yksittäiset levyt eivät siinä niin isoja, mutta kokonaisuus olennainen.”

”Fyysisten äänitteiden markkinalla huonot levyt eivät myy, ostajat
ovat erittäin valveutuneita ja aktiivisia musiikin harrastajia.”

”Mikäli musiikin kuuntelu ja uusien levyjen julkaisu laajenee jatkossa
listapop-painotteisuudesta laajempaan genrekirjoon, se ruokkii fyysisten 
äänitteiden markkinaa”



Levykauppa Äx, Jyri Lipponen
”Levy-yhtiöt ovat toipuneet ajatuksesta, että fyysisten äänitteiden markkina ei palaa enää 
samankokoiseksi kuin joskus ennen, ja ovat   alkaneet tehdä fiksusti Suomen kokoiseen 
markkinaan äänitteitä.”

”Nuoret suosivat vinyyleitä, minkä näkee siitäkin että yhdistelmänä
tyyli & formaatti rap & CD on melko kuollut.”

”23 vuoden yrittämisen jälkeen tästä levykaupasta on viimein tulossa ihan järkevää 
liiketoimintaa. Kuluvana vuonna meille on tullut uusia asiakkaita enemmän kuin koskaan, ja 
tehdään Äxän historian kovin liikevaihto.”
”Viestimme musiikkialalle on, että ihmisillä on kyllä rahaa, kun vain musiikkia, artisteja ja 
palveluita – ja myös fyysisten levyjen saatavuutta tuodaan artistien markkinoinnissa riittävän 
intohimoisesti esille. Suomi on  paljon vauraampi maa kuin koskaan aikaisemmin, ja fyysisille 
äänitteille on saatavissa siitä isompi siivu.” 



Porin Levykauppa, Ville Kiviranta

” Aloitin Porissa levymyynnissä 1996, toimin erilaisissa alan tehtävissä tukkukapassa ja 
maahantuonnissa Helsingissä 20 vuotta, ja aloitin Porissa oman levykaupan sitten 2016. 
Levykauppiasta vie eteenpäin rakkaus musiikkiin.”

”Asiakaskirjo on sittenkin melko laaja, ja siksi pientä kasvua fyysisten äänitteiden kuunteluun 
voi tulla monelta suunnalta.”

”Toiveena olisi johdonmukaisuus verotuksessa, eli että fyysisillä tallenteilla (kirjat, äänitteet) 
olisi yhdenmukainen 10% arvonlisäkanta. Nyt fyysisillä äänitteillä on korkeampi alv kuin 
kirjoilla.” 



Rolling  Records, Tuomo Konu

” Levykauppiaan työ oli lapsuuden haave. Välillä se ehti jo hautautua, kun ala näytti kuolevan.
Vinyylilevyjen uusi nousi innosti levykauppiaaksi 2015.”

”Olen keskittynyt uusissa levyissä vinyyleihin. CD-levykauppa on liian nopeatempoista, uudet 
CD :t olisi saatava myydyksi muutamissa viikoissa sisään ostoista, sitten hinta jo laskee.”

”Ostamisen vilkkauteen vaikuttaa moni asia, säät vaikuttavat liikkeissä vierailijoiden määrään, 
loppukeväällä jääkiekon MM-huuma laski kävijämääriä aikansa. Alkukevät taas oli hyvä. Työ 
vaatii jatkuvaa nopeaa reagointia ajankohtaisiin ilmiöihin ja mahdollisuuksiin.”

”Olen tehnyt omia erityispainoksia, ja pyrkinyt saamaan muitakin pienempiä kauppoja mukaan 
spesiaalituotteiden tekemiseen.”



EasyZone, Kari Hyvärinen

”Muusikkotausta - Juliet Jonesin Sydän yhtyeen perustaja.  Kuusi vuotta Stockmannin levyosastolla, 
myös sisäänostajana. 1997 siirryin tukkukaupan puolelle. Työnantajan nimi vaihtunut Levytukusta 
EasyZoneen, mutta samassa markkinasektorissa SOK:n ja eri market-ketjujen viihdetukkurina”

”Prisma on Suomen suurin levymyyntikanava. Kotimainen musiikki dominoi uutuuslevymyynnissä. 
Suomi-rock myisi enemmänkin, jos tuotaisiin esiintyjiä aktiivisemmin  ylös, nyt aktiivisesti 
tähtiluokassa esillä olleet toimivat yhtyeet lähinnä  Apulanta ja Haloo Helsinki”

”Elokuvamyynti on moninkertainen levymyyntiin nähden, siellä toimii hyvin logiikka; 
elokuvateatterit 3kk, uutuus DVD 3kk, tarjousmyynti 3 kk. Sen jälkeen tuotteen myynti jatkuu 
halvemmalla – tai päättyy. Olisi kiehtova teoreettinen mahdollisuus, että artistin uutuus olisi 3 kk
myynnissä vain erikseen ostettavissa – suoratoistossa tai äänitteenä.”



Äänitemyynnin
tulevaisuus

” 
”Ala kasvaa, jos intohimoa riittää”
”

””Musiikkikulutus on aaltoliikettä,
ja erikoistuneella 
musiikkiliikkeelle
avautuu uusia mahdollisuuksia, 
jos
on hereillä ja itse aktiviinen”

”Lähinäkymä alalle 
parhaimmillaan tasainen, ja sitten 
laskee. Voiko kääntyä nousuksi, 
en usko”

”Massakuuntelutavasta fanien, 
harrastajien ja keräilijöiden 
jutuksi. Kapea leipä, muttei katoa.  
Lajin rakastajan palveluammatti.”



Tärkeällä asialla, ilon kautta

”Koen, että tänä päivänä Äxällä on vastuu pitää  omalta osaltaan huolta 
siitä, että fyysisiä kotimaisia äänitteitä on saatavilla nyt ja tulevaisuudessa. 
Ei ainoastaan liiketalouden kannalta vaan myös
musiikin historian sekä kulttuurin näkökulmasta katsoen.”
Jyri Lipponen, Levykauppa Äx

”Prismassa on noin 4.000 levyn valikoima.  On arvokasta, että on isojen 
asiakaskäyntimäärien liike, josta saa fyysisiä äänitteitä.”
Kari Hyvärinen, EasyZone



Tekijät

Tommi Kyyrä, tommi.kyyra@ifpi.fi,  +358 50 566 4226
Kari Tervonen, kari.tervonen@groupm.com, +358 50 437 0677
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