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Esipuhe
Joensuun Popmuusikot ry on vuonna 1971 perustettu elävän
musiikin yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää pohjoiskarjalalaista populaarimusiikin harrastusta. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuonna 2013 yhteensä 522 henkeä. Yhdistyksen
järjestämä Ilosaarirock-festivaali on kasvanut yhdeksi Suomen
suurimmista rockfestivaaleista. Joensuun Popmuusikot ry järjestää myös Rokumentti-rockelokuvafestivaalia, Vekararokki-lastenmusiikkitapahtumaa, konsertti- ja festivaalimatkoja sekä
klubeja. Lisäksi yhdistyksen perustama rahasto tukee paikallisia
musiikin harrastajia jakamalla apurahoja. Maakunnan musiikkielämän yksi näkyvimmistä musiikkiliiketoiminnan saavutuksista
on perinteikkäällä Karjalantalolla toimiva Ravintola Kerubi, joka
hallinnoi Karjalantalossa kulttuurikeskustoimintaa. Karjalantalon
ja Kerubin avajaisia vietettiin 13.2.2011 Ilosaarirockin 40-vuotisjuhlan aattona.
Yhdistys investoi omaa varallisuuttaan lähes miljoonalla eurolla
kulttuurikeskuksen perustamiseksi. Kerubia hallinnoi yhdistyksen omistama yritys Joensuun Töminä Oy. Samoissa tiloissa
toimii myös Karelia-ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma. Joensuun Popmuusikot ry on toiminnaltaan laajin populaarikulttuurin ja popmusiikin puolestapuhuja Pohjois-Karjalassa.
Tämä selvitys pohjautuu Joensuun Popmuusikot ry:n Musiikkialan klusteri -hankkeen aikana selvitettyihin musiikkialan tietoihin.
Selvityksen lähtökohtana on tehdä näkyväksi Pohjois-Karjalan
musiikkialan toimijat, tekijät ja verkostot sekä keskeisimmät tunnusluvut. Selvityksen ytimessä on pohjoiskarjalainen musiikki.
Musiikkialan ytimessä on tavaroiden, palveluiden ja tekijänoikeuksien myynti. Musiikkiala liittyy olennaisesti koko ympäröivään
yhteiskuntaan ja sillä on vahva kytkös muuhun elinkeinotoimintaan. Musiikki tuottaa mm. sisältöjä elokuva- ja televisioalalle,
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pelituotantoihin sekä markkinointiviestintään. Musiikki on
myös olennainen osa tanssiteoksia. Lisäksi musiikkia käytetään
vahvasti teatterissa ja sirkuksessa sekä animaatiotuotannoissa. Käsityö ja design ovat osa musiikkialaa mm. puvustuksen,
lavastuksen ja muotoilun kautta. Musiikki kuuluu myös osaksi
vähittäiskauppaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. Musiikkia
hyödynne-tään laajasti osana mobiili- ja internet-alaa. (Fact
Sheet – Luovat alat 2010, 86.)
Musiikkiala on jatkuvassa myllerryksessä ja tänä päivänä keskellä merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Suurimmat muutokset
koskevat mm. kuluttajakäyttäytymistä, digitaalista jakelua ja uudenlaisia ansaintamalleja. Kokonaisuudessaan musiikin kulutus
ja musiikki liiketoimintana kasvavat, mutta kasvu tapahtuu eri
tavoin, kun mihin on aikaisemmin totuttu. (Fact Sheet – Luovat
alat 2010, 89.)
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry on käynnistänyt valtakunnallisen Pumppu-hankkeen musiikkitoimialan ja sen sidosryhmien yhdistämiseksi sekä hyvien musiikkialan käytäntöjen
löytämiseksi valtakunnallisesti. Pumpun tarkoituksena on edistää musiikkitoimialan arvostusta ja mahdollistaa tulevaisuuden
menestystarinoiden syntyminen. Menestystarinat edellyttävät
laajaa ja innostavaa harrastajakenttää, josta osaajat nousevat
musiikkialan menestyjiksi. Yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän ja laajemmalla rintamalla. Myös Joensuun Popmuusikot
ry haluaa edistää tätä ajattelua ja yhdistys onkin osa Teoston
val-takunnallista Pumppu-hanketta omien musiikkialan edistämishankkeiden ja yhdistyksen toteuttaman ydintoiminnan
kautta. Tavoitteena on vaikuttaa Joensuun kaupungin ja koko
maakunnan päättäjiin musiikkitoimialan pään nostamiseksi.
Yhteistyön kautta voidaan mahdollistaa tekijöille mahdollisuus
leveämpään leipään, työtä, keikkoja ja tekemistä niin nuorille kuin
vähän pidemmällä olevillekin musiikintekijöille.
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1 JOHDANTO
Tässä selvityksessä musiikkiala ja sen keskeisimmät toimintamuodot tehdään näkyväksi. Selvityksessä musiikkialaa lähestytään valtakunnallisten esimerkkien ja lukujen valossa, jonka
jälkeen kuvataan keskeisimmät pohjoiskarjalaiset musiikkialan
toimijat ja heidän sidosryhmänsä sekä aluetaloudellinen vaikuttavuus.

1.1 Lähtökohta: Pohjois-Karjalan
musiikkialan tulevaisuuden visio
Selvityksen lähtökohtana on Pohjois-Karjalan musiikkialan visio,
jossa musiikkitoimiala nähdään menestyvänä elinkeinotoimintana. Selvityksen tarkoituksena on avata vision takana olevia ja
siihen vaikuttavia avainlukuja.

sisällöntuotanto on yksi kolmesta Joensuun uuden kasvustrategian painopistealoista. Kasvustrategiassa Joensuun seutu
profiloituu viestin, kuvan, äänen ja elämyksen yhdistämisessä
ja tuotteistamisessa: vahva elämysteollisuus tarjoaa hyvät edellytykset pelillisille viihdesovelluksille ja muille av-, musiikki- ja
mediasovelluksille sekä luovien alojen yrittäjyyden syntymiselle.
(Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva. Joensuun kaupungin
ja keskeisten toimijoiden näkemys kaupunkiseudun yhteisistä
kasvuvalinnoista. 2012.)

1.2 Selvityksen tausta ja tavoitteet

Joensuun seutu luo erittäin hyvät edellytykset musiikki- ja
rockliiketoiminnan kehittämiseksi. Alueen musiikkiharrastajia
kannustetaan ammattimaiseen toimintaan sekä luomaan omia
teoksia ja musiikkia, joista syntyy tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa kehitetään olemassa olevien keskittymien ja yritysten, kuten studioiden ympärille ja sidotaan
ammattilaisia toisiinsa. Moderni luova työ populaarimusiikissa
on entistä enemmän ryhmätyötä. Alalla työskenteleviä kannustetaan verkottumaan, luottamukselliseen vuoropuheluun
ja edistetään mahdollisuuksia tarjota tuotteita – sävellyksiä,
sanoituksia ja tuotantoa – Etelä-Suomessa ja kansainvälisille
ostajille. (Joensuun kasvustrategian luonnoksen taustatietoja
2012.)

Musiikkiala voidaan nähdä klusterina, joka muodostuu toisiinsa
linkittyneistä sektoreista. Klusteri yleisterminä tarkoittaa joukkoa samanlajisia kohteita, jotka pysyvät yhdessä. Klusterin osat
hyötyvät useimmiten keskinäisestä yhteydestään toisiinsa ja
klusteriin kokonaisuutena. Klusteri kuvaa myös verkostomaista
tuotannon ja siihen liittyvien toimintojen organisoitumista. (Tekes 2009, 3.) Sektorilla puolestaan tarkoitetaan klusterin osaa,
joukkoa toimijoita, jotka jakavat keskenään samankaltaisen toimintalogiikan. Musiikkialan klusterin katsotaan muodostuvan
sektoreista, jotka ovat elävä musiikki (esittävät taiteilijat, festivaali, klubit, ravintolat, agentit, promoottorit, ohjelmatoimistot ja tanssilavat), teokset (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja
kustantajat) ja tallenteet (esittävät taiteilijat, levy-yhtiöt, äänitysstudiot, monistamot, jakelijat ja kaupat). Nämä yhdessä muodostavat musiikkialan klusterin eli toimialan ytimen. (Tolppanen
& Tuomainen 2012, 5, 8-9.)

Joensuun seudun kestävä kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille. Seudun keskeisimmät elinkeinoympäristön kasvua ja kehitystä tukevat toimijat
ovat synnyttäneet yhteisen näkemyksen kasvuvalinnoista ja niitä
ohjaavista periaatteista. Luovan alan teollisuus ja elämyksellinen

Perinteisin musiikin liiketoiminta-alue on livebisnes eli elävä
musiikki. Tässä kohtaa on kuitenkin huomioitava, että musiikkia
ei voi esittää ilman kappaleita, jotka tekijänoikeudellisesti luokitellaan teoksiksi. Musiikin sisällöntuotanto eli säveltäminen,
sanoittaminen ja sovittaminen, voidaan luokitella musiikkialan
alkujuureksi ja ytimeksi. Ilman sisältöä, ei olisi koko musiikkia-
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laa. Tallennemyynnin laskiessa esiintymisistä on tullut artisteille
entistä tärkeämpi tulonlähde. Tekijänoikeustuloja kertyy esiintymisistä esitetyn ohjelmiston sisältämän musiikin tekijöille, mikäli
esitysilmoitukset tehdään asianmukaisesti. Vastaavasti Teosto kerää ja tilittää musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset
heidän musiikkinsa julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta.1
(Karhumaa ym. 2010, 27; Tolppanen & Tuomainen 2012, 20.)
Teosten ja livebisneksen ohella musiikin liiketoiminta-alueeseen
kuuluu myös äänite- ja tallennetuotanto. Suomessa muusikkoja tuottajakorvaukset kerätään tallenteiden julkisesta esittämisestä esimerkiksi radiossa, televisiossa ja tapahtumissa. Gramex
ry kerää ja tilittää korvaukset eteenpäin tallenteilla esiintyville
muusikoille ja äänitteiden tuottajille eli useimmiten levy-yhtiöille.
Klusteri- ja arvoketjuajattelun lisäksi musiikkialaa ja erityisesti
sen yritystoimintaa voi lähestyä toimialaluokituksista lähtevän
tarkastelun kautta. Tällöin keskeiseksi lähtökohdaksi nousee,
mihin kaikkiin toimialoihin musiikkiala tilastoituu. Lisäksi musiikkialaa voi lähestyä sen kautta, mitä alan toimijat itse kokevat musiikkialaan kuuluvaksi. Tällöin keskeisiksi toimijoiksi
nousevat mm. tapahtumat, tapahtumatuotanto, klubi- ja konserttitoiminta, bändit, artistit, musiikintekijät, äänitysstudiot ja
äänentoisto, soitin- ja levykauppa, ohjelmatoimistot, tutkimus-,
koulutus- ja kehittämistoiminta jne.
Tämän selvityksen yhdeksi haasteeksi nousi musiikkialan eri
määritelmien ja määrällisten näkökulmien yhteensovittaminen
sekä kerättyjen tietojen mallintaminen niin, että tiedot olisivat
jatkossakin kerättävissä ja seurattavissa. Selvityksessä tavoitteeksi asetettiin, että sen avulla Pohjois-Karjalan musiikkialan
toimijoille ja tietojen mitattavuudelle asetetaan lähtötaso, jota
voidaan tulevaisuudessa seurata ja täydentää. Tämä selvitys ei
pyri tekemään näkyväksi koko Pohjois-Karjalan musiikkialaa ja
sen aluetaloudellisia vaikutuksia, vaan keskittyy olennaisimpien
tekijöiden esilletuomiseen. Selvitys toimii jatkokehityksen ja seurannan pohjatyökaluna.
Vastaavanlainen selvitys on toteutettu Seinäjoella, missä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Tampereen yliopiston
Johtamiskorkeakoulu selvittävät vuonna 2013 julkaistussa selvityksessään rytmimusiikkiklusterin aluetaloudellista vaikuttavuutta ja merkitystä Seinäjoen seudulle. Selvityksessä aluetaloudellisten vaikutusten laskennan painopiste oli elävän musiikin
arvoketjussa, jolloin tarkastelujen kohteena olivat suurimpien
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Livebisneksen kuuluu esiintyvien muusikoiden lisäksi myös suuri joukko muita
ammattiryhmiä, jotka voidaan jakaa tuotannollisiin ja liiketoiminnallisiin ryhmiin
sen mukaan, mistä tai kuka korvaukset tekijälle maksaa. Tuotannollisella puolella
pääpaino on B-to-B-sektorilla ja palkkiot maksavat liiketoiminnan toimijat. Sen
sijaan liiketoiminnallisella sektorilla palkkiot ovat usein riippuvaisia menestymisestä,
taloudellisesta onnistumisesta eli yleisön ja asiakkaiden reagoinnista. Toimijat, joiden
päätoimentulo muodostuu esiintymisistä sekä niiden välittämisestä ja tuotannosta
ovat agentit (tulos riippuvainen artistin paikkakohtaisesta suosiosta), ohjelmatoimistot (tulos riippuvainen artistin paikkakohtaisesta suosiosta) ja promoottorit (tulos
yleisöltä). Tuotannon ammatteja ovat miksaajat, teknikot ja roudarit, joiden palkkio on
sopimusperustainen. Ulkomusiikillisia ammatteja ovat kuskit, turvallisuus, catering,
kiertuemanagerit ja oheistuotteiden myyjät. Taiteellisia ammatteja ovat artistit
(palkkio pääsääntöisesti tuotosta), muusikot (taksa) ja muut esiintyjät (taksa). Livebisneksen välillisiä toimijoita ovat artistin liiketoiminnallinen manageri, levy-yhtiöt ja
musiikkikustantajat. (Karhumaa ym. 2010, 47-48.)

rytmimusiikkitapahtumien sekä ravintola- ja klubitoiminnan
aluetaloudelliset suorat ja välilliset vaikutukset. Lisäksi Seinäjoen
selvityksessä laskettiin rytmimusiikkialan koulutus-, tutkimusja kehittämistoiminnan suoria vaikutuksia aluetalouteen.

Musiikkialan klusteri -hanke
Pohjois-Karjalaa pidetään yleisessä keskustelussa musiikkimaakunta, mutta alan edistämiseksi on tehty poikkeuksellisen vähän kehittämistoimenpiteitä. Maakunnan musiikkialan toiminta
ja markkinat ovat olleet tähän asti myös melko pirstaloituneita.
Joensuun Popmuusikot ry:n Musiikkialan klusteri -hanke kokosi
alan toimijat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollisti tätä kautta maakunnan musiikin ja sen tekijöiden menestymisen.
Musiikkialan klusteri -hankkeessa selvitettiin musiikkialan liiketoiminnan volyymia ja työllistävää vaikutusta Pohjois-Karjalassa. Musiikki liittyy läheisesti useisiin eri toimialoihin kuten
mainontaan, elokuvateollisuuteen ja peliteollisuuteen, joita pyritään voimakkaasti kehittämään Joensuun seudulla. Hankkeessa
nämä kytkennät ja niiden aluetaloudellinen vaikuttavuus tehtiin
toimijoille näkyviksi. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin musiikkiin
liittyvien yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten keskinäistä verkottumista ja tavoitteellista alan kehittämistyötä.
Musiikkialan klusteri -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Pohjois-Karjalan musiikkialan toimijat ja nykytila sekä kerätä tilastotietoa alan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Lisäksi hankkeen
tavoitteena oli tehdä Pohjois-Karjalan musiikkialan kehittämis- ja
toimenpidesuunnitelma ja perustaa maakuntaan musiikkialan
kehittäjäryhmä.
Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (85% rahoitusosuus) ja Joensuun
Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy (15% rahoitusosuus). Hanke
toteutettiin vuoden 2013 aikana ja sen kustannusarvio oli 50
000 euroa.
Musiikkialan klusteri -hanke kuului Joensuun Popmuusikot ry:n
hankekokonaisuuteen, jonka tavoitteena oli Pohjois-Karjalan musiikkitoimialan kehittäminen. Hankekokonaisuuden tavoitteena
oli tukea musiikintekijän menestyspolkua harrastajasta menestyjäksi ja se käsitti seuraavat osahankkeet:
1. Harjoitus- ja työtilahotelli-hankkeen tarkoituksena oli perustaa
Joensuuhun musiikin ja muiden luovan alan toimijoiden yhteisöllinen ja moniammatillinen tila. Hanke keskittyi edistämään
harjoitus- ja työtilojen saatavuutta Joensuussa. Musiikin harrastajille etsittiin uusia harjoittelutiloja, jotta harrastustoiminta
olisi jatkossakin mahdollista. Harrastamisen mahdollisuuksia on
oltava, jotta nuorien joukosta löytyy tulevaisuuden ammattilaisia
ja menestyjiä. Musiikin harrastaminen on jo itsessään tärkeää
ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Vuoden mittainen hanke
käynnistettiin tammikuussa 2013 ja sen kustannusarvio oli 50
000 euroa.
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2. Suurtapahtumat ja Joensuun Laulurinne -hankkeessa selvitettiin, mitä Joensuun Laulurinteen alueelta vaaditaan suurtapahtuman järjestämiseksi sekä mitkä olivat aluetta rajaavien toimijoiden, käyttäjien ja kaupunkilaisten toiveet laulurinteen alueen
kehittämisestä. Hanke keräsi uutta tietoa ja koosti suunnitelman
Laulurinteen alueen toiminnallisesta kehittämisestä erilaisten
tapahtumajärjestäjien näkökulmasta. Lisäksi hankkeen aikana
selvitettiin alueelta vaadittavaa tapahtumapalvelumallia ja rakennettiin mallia pysyvälle koordinaatiolle alueen palveluiden
organisoimiseksi. Hanke lisäsi ja kehitti Joensuun Mehtimäen
alueen eri toimijoiden välistä vuoropuhelua. Vuoden mittainen
hanke käynnistettiin tammikuussa 2013 ja sen kustannusarvio
oli 50 000 euroa.

ennakointi- ja osaamistarveselvitys (2012), Musiikkialan talous
Suomessa 2011 (2012), Tilastojen sinfonia – musiikkielämä numeroina (2012) ja Musiikkialan talous Suomessa 2012 (2013).

3. Musiikkialan klusteri -hankkeen tarkoituksena oli Pohjois-Karjalan musiikkitoimialan kokonaisvaltainen kehittäminen. Musiikkialan klusteri teki kokonaisvaltaista pohjoiskarjalaisen
musiikkialan edistämis-, kehittämis- ja selvitystyötä. Hankkeen
puitteissa selvitettiin, minkälainen oli pohjoiskarjalaisen musiikkialan nykytila ja mihin musiikintekijöiden tulisi tulevaisuudessa
päästä. Lisäksi hankkeessa muodostettiin strategia alan elinvoimaisuuden säilyttämiselle. Yhdeksän kuukauden mittainen
hanke toteutettiin vuoden 2013 aikana ja sen kustannusarvio oli
50 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen valtakunnallisen luovien alojen verkoston Rikastamo-valmennuksen tavoitteena oli luovien
alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistäminen. Rikastamo oli tehovalmennuskonsepti ja se sopi yrityksille, jotka tarvitsivat apua olemassa olevien tai uusien tuotteiden ja palvelujen
kehittämiseen, ja jotka hakivat monialaisia yritysverkostoja ja
kumppaneita oman toimintansa tueksi. Organisointitavaltaan
kevyt ja lyhytkestoinen valmennus oli yritykset kunnianhimoisesti osallistava, tehokas ja haastava. Rikastamoon valittiin jo
toimintansa käynnistäneitä ja vakiinnuttaneita joensuulaisia
musiikkialan yrityksiä ja heidän keskeisimpiä sidosryhmiään.
Kaikilla Rikastamoon osallistuvilla yrityksillä oli selkeä tavoitehakuisuus ja panostushalua omaan toimintaansa. Joensuun Rikastamossa jokaiselle yritykselle asetettiin henkilökohtainen kehityskohde, jonka tavoitteena oli yrityksen oman liiketoiminnan
kasvattaminen. Tämän lisäksi Rikastamon osallistujien yhteisenä
tavoitteena oli synergiaetujen löytäminen ja uusien, yhteisten
liiketoimintamallien löytäminen ja kehittäminen.

4. Pumppu 013 -hankkeen tarkoituksena oli toimenpidetasolla
parantaa musiikintekijöiden liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen tarkoituksena oli kouluttaa, opastaa, tukea ja neuvoa edistyneitä pohjoiskarjalaisia musiikintekijöitä, joilla oli potentiaalinen
tulevaisuus musiikkialan ammattilaisina ja menestyjinä. Tavoitteena oli, että musiikintekijöiden polkua kohti ammattilaisuutta ja
menestystä avataan järjestelmällisellä työllä ja yhdessä tekemisellä. Hanke käynnistyi syyskuussa 2013 ja se jatkuu huhtikuulle
2015. Hankkeen kustannusarvio on 220 000 euroa.
Joensuun Popmuusikot ry:n neljän musiikkialan kehityshankkeen kokonaisuus on kustannusarvioltaan yhteensä 370 000
euroa ja hankkeiden toimenpiteet toteutetaan pääsääntöisesti
kahden ja puolen vuoden aikana vuosina 2013-2015. Yhdistyksessä nähdään, että musiikkialaan sijoittaminen generoi ympärilleen kannattavaa ja uutta synnyttävää liiketoimintaa.

1.3 Selvityksen menetelmät ja aineisto
Seuraavassa on kuvattu selvityksen menetelmiä ja aineistoja
sekä aineiston rajaamisen perusteita.
1. Keskeisten selvitysten, raporttien ja aikaisempien tutkimusten analyysi. Tavoitteena oli kerätä musiikkialan tilasto- ja toimialatietoa ja määrittää alan lähtötilanne sekä valtakunnallisesti
että Pohjois-Karjalassa. Aineistona hyödynnettiin mm. seuraavia
selvityksiä ja tutkimuksia: Luovat alat Pohjois-Karjalassa (2010),
Fact sheets – Luovat alat (2010), Musiikki liiketoimintana (2010),
Pohjois-Karjalan kulttuuri- ja luovien alojen kehittämisselvitys
(2011), Pohjois-Karjalan luovat yhdistykset (2012), Musiikkialan
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2. Pohjoiskarjalaisten musiikkialan toimijoiden sekä alaan liittyvien verkostojen ja välilliset toimijoiden yhteen kokoaminen.
Tavoitteena oli selvittää Pohjois-Karjalan musiikkialaan liittyvät
ydintoimijat ja edistää toimijoiden keskinäistä verkostoitumista. Toimijoiden kartoittamisessa hyödynnettiin musiikkialasta
tehtyjä selvityksiä, internetlähteitä ja Tilastokeskukselta tilattuja
yritysaineistoja. Verkostoitumisen edistämiseksi järjestettiin erilaisia työpajoja ja mm. musiikkialan yrittäjien ja heidän sidosryhmien Rikastamo-valmennus.

3. Sähköinen kysely musiikkialan toimijoille. Kyselyn tavoitteena oli selvittää musiikkialan aluetaloudellinen vaikuttavuus
Pohjois-Karjalassa sekä kerätä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä Pohjois-Karjalan musiikkialan tämänhetkisestä
tilanteesta ja tulevaisuuden kehityskohteista. Tuloksia hyödynnettiin tämän selvityksen lisäksi myös Pohjois-Karjalan musiikkialan kehittämis- ja toimenpidesuunnitelman tekemisessä.
4. Asiantuntijatyöpajat. Tavoitteena oli perustaa musiikkialan
kehittäjä- ja edunvalvontaryhmä huolehtimaan jatkossa musiikkialan ja sen liiketoiminnan systemaattisesta kehittämisestä
Pohjois-Karjalassa. Asiantuntijatyöpajoja pidettiin yhteensä neljä kappaletta, joista kaksi oli hankkeen projektiryhmän kokouksia
ja kaksi hankkeen aikana perustettavan kehittäjäryhmän ja projektiryhmän yhteisiä kokouksia. Asiantuntijatyöpajoissa otettiin
huomioon Joensuun Popmuusikoiden toimiston henkilökunnan
ja Pumppu 013 -hankkeen asiantuntijaosaaminen.
5. Tilastollinen tarkastelu. Tavoitteena oli luoda musiikkialan
toimialatiedot sisältävä päivitettävä vuosikatsausmalli. Päivitettävän vuosikatsausmallin rakentamisessa hyödynnettiin
hankkeen aikana kerättyjä tietoja sekä Projektitoimisto Properin osaamista. Aineistossa huomioitiin pohjoiskarjalaiset musiikkialan yrittäjät, yhdistykset, koulutusorganisaatiot ja muusikot.
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Tämän lisäksi tarkasteltiin Teoston Pohjois-Karjalan lukuja kuten
Teostoon kuuluvien muusikoiden määrää (antaa kuvan ammatillisesti toimivien muusikoiden määrästä), Teoston keräämien
tekijänoikeuskorvausten määrää Pohjois-Karjalassa (luvussa
on huomioitu live, televisio, kaupallinen radio ja YLE radio) sekä
Pohjois-Karjalassa järjestettyjen elävän musiikin tapahtumien
määrää.
Pohjois-Karjalan musiikkialan yritysten selvittämiseksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen yritystietoja. TOL 2008 perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.2.
Uudistettu toimialaluokitus otettiin samanaikaisesti käyttöön
kaikissa EU-maissa. Myös YK:n kansainvälinen toimialaluokitus
muuttui yhdenmukaisella tavalla samaan aikaan. Toimialaluokituksessa on 22 pääluokkaa. Luokituksen 1-4 -numerotasot ovat
yhteneväiset EU:n NACE Rev.2:n kanssa, mutta 5-numerotaso
on kansallinen. Tilastokeskukselta saatavissa yritystiedoissa
selviää seuraavat tiedot: Nimi- ja osoitetiedot, y-tunnus, toimialaluokitus, henkilöstön suuruusluokka sekä henkilöstömäärä ja
toimipaikkojen lukumäärä. Tietojen luottamuksellisuuden takia ei
yhtä tai kahta toimipaikkaa koskevia tietoja julkisteta, ainoastaan
toimipaikkojen lukumäärätietoja annetaan.
Tilastokeskuksen vuositilaston (TOL 2008) luvut eivät ole täysin
yhteismitallisia alan avaintoimijoiden lukujen kanssa, eikä musiikkialan aluetaloudellisten vaikutusten vertailua voi näin ollen
pohjata ainoastaan Tilastokeskuksen tietoihin. Tilastokeskuksen
TOL-luokitus ei useimmissa tapauksissa vastaa todellisuutta toimialan toiminnan kannalta, sillä Tilastokeskuksen luvuissa saattaa
olla mukana useita sellaisia toimintoja, jotka eivät kuulu alan ydintoimintaan olleenkaan tai niiden yhteys on ainoastaan välillinen.
Toisaalta esimerkiksi musiikkialan kohdalla luokituksesta puuttuvat mm. musiikin digitaalinen kauppa internetissä ja musiikkipelit.
(Fact Sheets – Luovat alat 2010, 87-88.) Tämä johtuu siitä, että
yritykset määrittelevät itse oman toimialansa, eivätkä ne välttämättä määrittele yrityksen käynnistysvaiheessa päätoimialakseen sitä, mistä muodostuu myöhemmin yrityksen merkittävintä
toimintaa. Näin ollen luotettavan tilastotiedon saaminen luovista
aloista on vaikeaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 14-15).
Musiikkialan yritysten tilastoimiseksi on musiikkialaan katsottu
kuuluvat seuraavat TOL-luokitukset Fact Sheets – Luovat alat
-julkaisun mukaisesti (2010, 88):
18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
26400 Viihde-elektroniikan valmistus
32200 Soitinten valmistus
46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
46494 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
59200 Äänitysstudiot; musiikin kustantaminen
74901
Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
85520 Taiteen ja musiikin koulutus
90010 Esittävät taiteet
90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
90040 Taidelaitosten toiminta
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Tilastokeskuksen yritysaineisto on tilattu kansallisen 5-numerotason mukaan. Luokkien tilaamisen jälkeen jokainen yritys on
käyty erikseen läpi ja sen toiminta ja kuuluminen musiikkialan
yritykseksi on tarkastettu erikseen. Tilastokeskuksen yritysaineiston lisäksi selvityksessä on hyödynnetty Pohjois-Karjalan
yritysrekisterin yritystietoja, joita on verrattu Tilastokeskuksen
TOL-luokitukseen. Selvityksen yritysaineisto muodostuu näiden
kahden aineiston yhdistelmästä.

1.4 Selvityksen viitekehys
Luova talous
Luovalla taloudella tarkoitetaan alue- tai kansantaloudellista
kehitysvaihetta, jossa merkittävä osa tuotannon taloudellisesta
arvonluonnista perustuu aineettomiin tekijöihin, kuten tekijänoikeuksiin, patentteihin, malleihin, brändeihin ja palvelukonsepteihin. Luovassa taloudessa tärkeässä roolissa on aineettomien
tekijöiden kytkentä konkreettiseen tavara- ja palvelutuotantoon
niin, että niiden monistamiseen perustuvat ansaintalogiikat tulevat mahdollisiksi. (Turunen & Turunen 2011, 4.)
Luova talous käsittää taloudelliset tuottajat, kuluttajat ja koko
talousjärjestelmää palvelevan kulttuurisen ja yhteiskunnallisen
infrastruktuurin. Kyseessä on kokonaisuudessaan toimialaa
kattavampi ja laajempi käsite. Esimerkiksi musiikin harrastajat
voivat olla luovassa taloudessa mukana paitsi välittömässä tuotannollisessa roolissa, myös puhtaasti tavaroiden ja palveluiden
kuluttajina tai osana laajempaa harrastajamassaa, joka synnyttää ja uusintaa tuotannollista toimijuutta. (Turunen & Turunen
2011, 4.)
Kulttuuritoimialat ja luovat toimialat ovat käsitteinä suppeampia ja viittaavat tuotantotoimintaan. Vaikka ne ovat merkityssisällöltään osin päällekkäisiä, on niillä ainakin alojen sisäisessä
kielenkäytössä tietty sävyero. Kulttuurialojen katsotaan käsittävän ensisijaisesti taiteilijat ja muut perinteisempien kulttuurituotteiden, kuten kuva-, ääni-, tekstiteosten ja -sisältöjen sekä
esityksellisten sisältöjen tuottajat. Luovien toimialojen käsitteellä
puolestaan tarkoitetaan laajemmin aloja, joiden ytimessä on aineettomien tuotteiden kaupallistaminen myytävien tuotteiden ja
palvelujen muotoon. Luoviin aloihin sisällytetään yleensä myös
kulttuurialoja laajemmin koko tuotannon arvoketju raaka-aineista ja materiaaleista jakeluun ja markkinointiin saakka. (Turunen
& Turunen 2011, 4.)
Tilastollisissa yhteyksissä ja luokitteluissa kulttuuritoimialat
sisällytetään pääsääntöisesti luoviin toimialoihin. Varsinaisten
kulttuurialojen lisäksi luoviksi aloiksi luetaan muutamia yleensä
kulttuuritilastointien ulkopuolelle jääviä aloja kuten esimerkiksi
digitaaliset pelit (käsitetään yleensä osaksi ohjelmistoalaa) ja
animaatiot (käsitetään yleensä osaksi suunnittelupalvelualaa).
Joissakin Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, luovat alat käsitetään laajemmin elämysteollisuutena, jota kuvaaviin tilastoihin
sisällytetään myös matkailu. (Turunen & Turunen 2011, 4.)
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Työ- ja elinkeinoministeriön määrittelyn mukaan luovalla taloudella tarkoitetaan luovan osaamisen ja luovien alojen koko kansantalouteen synnyttämää taloudellista lisäarvoa. Luovat alat ja
luovuus on myös syytä erottaa toisistaan, sillä luovuudella tarkoitetaan kykyä yhdistää mielikuvitusta olemassa olevaan tietoon ja
osaamiseen, joilla kehitetään tuotteita ja palveluja. Luovuudesta
ja kyvystä houkutella luovia ihmisiä on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan muodostunut yhteiskuntakehityksen, innovaatiotoiminnan ja alueiden välisen kilpailun tärkeä tekijä. Luovilla aloilla
on Suomen kilpailukyvyn kannalta paljon innovaatio-, kasvu- ja
kansainvälistymismahdollisuuksia, ja hallitus onkin asettanut tavoitteekseen, että luovien alojen yritykset harjoittavat tulevaisuudessa nykyistä laajempaa ja kannattavampaa liiketoimintaa niin
Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla (Lamberg 2011, 7).

Luovat alat
Luovilla aloilla tarkoitetaan immateriaalioikeuksiin perustuvia
toimialoja. Luovat alat koetaan yleisessä keskustelussa usein
haastavaksi, sillä alan määrittely ja siihen kuuluvat toimialat
ovat hakeneet paikkaansa. Luovien alojen määrittely on myös
hieman vaihdellut määrittelijän mukaan. Kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 2007 julkaisemassa Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015 -selvityksessä (2007) luovat
alat määriteltiin seuraavasti:
• animaatiotuotanto
• arkkitehtipalvelut
• elokuva- ja tv-tuotanto
• kuvataide ja taidegalleriat
• käsityö
• liikunta- ja elämyspalvelut
• mainonta ja markkinointiviestintä
• muotoilupalvelut
• musiikki ja ohjelmapalvelut
• peliala
• radio- ja äänituotanto
• taide- ja antiikkikauppa
• tanssi ja teatteri
• viestintäala.
Työ- ja elinkeinoministeriön Luovan talouden strategisen hankkeen tilaamassa Luova raha: Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen -selvityksessä (2011) määrittely lähtee siitä, että luovia
toimialoja on jaottelusta riippuen 12–15 kappaletta. Selvityksessä
käytetty listaus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön käyttämään määrittelyyn:
• arkkitehtuuri
• animaatiotuotanto
• AV-viestintä (elokuvat, TV)
• design
• kirjallisuus
• kuvataide
• markkinointi ja mainonta
• musiikki
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• peliteollisuus
• taide- ja antiikkikauppa
• tanssi, sirkus ja teatteri
• viestintä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriö ja
Tekesin yhteistyönä toteutettu Fact Sheets – Luovat alat -julkaisuun (2010) on koottu luovien alojen tietokoosteet 14 eri toimialasta:
• animaatio
• antiikki ja taidekauppa
• arkkitehtuuri
• digitaaliset pelit
• elokuva
• kirjallisuus
• kuvataide ja taidegalleriat
• käsityö
• markkinointiviestintä
• muotoilu
• musiikki
• tanssi
• teatteri ja sirkus
• televisio.
Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen aineettomien oikeuksien strategiasta (IPR-strategia), jonka mukaan Suomessa
on vuonna 2015 innovaatiotoimintaa ja luovaa työtä tehokkaasti
tukeva IPR-toimintaympäristö. Strategia korostaa, että aineettomien oikeuksien yhteiskunnallisesti tehokas hyödyntäminen
vaatii lisää oikeudellista, taloudellista ja teknologista osaamista
sekä parannuksia lainsäädäntöön. Teollisen Suomen palvelut ja
toimintatavat on päivitettävä toimimaan luovan talouden ajassa.
Luovien alojen yritysten arvo muodostuu pääosin aineettomista
oikeuksista, ja tämän takia oikeuksien säilyminen suomalaisilla yrityksillä on niiden kasvun kannalta elintärkeää. IPR:n hyvä
hoito ja säilyminen suomalaisyrittäjillä on yhtä lailla tärkeää
esittävien taiteiden toiminnassa kuin luovissa teollisuusaloissa.
Kansainvälistymisen mahdollisuudet ovat laajat, mutta hyöty
suomalaiselle yhteiskunnalle koituu ainoastaan oikeuksien säilyttämisen ja niiden osaavan käytön kautta. (Sinnemäki 2011, 6.)
Luovien alojen merkitys maailmantaloudessa on viime vuosina
lisääntynyt nopeasti ja vuonna 2011 alan arvioitiin muodostavan
noin 7 % maailman bruttokansantuotteesta. Tulevaisuudessa
luovien alojen kasvun arvioidaan olevan jopa yleistä talouskasvua nopeampaa. Suomessa luovien alojen ja niiden ytimen
muodostavien tekijänoikeustoimialojen tuottama arvonlisäys
oli vuonna 2008 noin 5,1 miljardia euroa. Se oli suurempi kuin
alkutuotannon toimialojen, matkailun, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä paperiteollisuuden. (Sinnemäki 2011, 6.)
Pohjois-Karjalassa toimi vuoden 2008 lopussa kaikkiaan 8 360
yritystä (Varis 2010, 13). Luovia aloja näistä oli vuonna 2008 yhteensä 683 yritystä, joiden yhteinen liikevaihto oli 345 miljoonaa
euroa ja ne työllistivät noin 2 700 henkilöä (Liiri ym. 2010, 15,
28–29).
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Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa lähdetään siitä kulttuuripoliittisesta näkökulmasta, että kulttuurilla on keskeinen asema
yhteiskuntaa rakennettaessa: taide ja kulttuuri ovat ihmisenä
olemisen välttämättömiä perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallituksen päämääränä
on kehittää kulttuurisen moninaisuuden tunnistavaa kulttuuripolitiikkaa, jossa kulttuuri on kaikkien kansalaisten tavoitettavissa ja erityistoimilla parannetaan osallisuutta kulttuuriin nyt
ulkopuolelle jäävissä ryhmissä. Hallituksen ohjelmaan on kirjattu
mm. seuraavat kulttuuripoliittiset tavoitteet:
1. Kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä
tuetaan.
2. Kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista edistetään.
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3. Hyvitysmaksujärjestelmä uudistetaan turvaamaan alan toiminnan taloudelliset edellytykset nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa.
4. Luovien aineistojen luvatonta käyttöä kitketään tiedotuksen
keinoin sekä kehittämällä lainsäädäntöä ja tehostamalla sen
täytäntöönpanoa.
5. Luovilla aloilla toimivien aseman parantamiseksi selvitetään
poikkihallinnollisesti työ-, sosiaaliturva- ja verolainsäädännön
uudistustarve.
6. Luovien alojen merkitys kasvaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Niihin pyritään kannustamaan kasvavilla rahoituspanostuksilla ja alan erityispiirteiden huomioon ottamisella.
(Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 2011).
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2 MUSIIKKI
Musiikki eli säveltaide on ihmisen kulttuurille ominainen ääneen
perustuva taiteen muoto. Musiikki rakentuu kahdesta peruselementistä, äänestä ja rytmistä, ja näiden ohella musiikillisessa
taideteoksessa tärkeimmin vaikuttavat dynamiikka ja rakenne.
Musiikin tulkitseminen on yleensä yksilöllistä, mutta tietyissä
yhteyksissä myös kulttuurisidonnaista. (Fact Sheets – Luovat
alat 2010, 85.)

Musiikkitoimialan kuvaus
Suomen musiikkialan taloudellinen volyymi alan koulutus mukaan lukien oli vuonna 2012 noin 837,2 miljoonaa euroa vuodessa, josta elävän musiikin osuus oli 49 %, koulutuksen 32 %,
tekijänoikeustulojen 9 %, äänitteiden vähittäiskaupan 8 % ja apurahojen 2 % (kuva 1). Kasvua vuodesta 2011 on kertynyt 1,6 %,
jolloin musiikin taloudelliseksi arvoksi laskettiin 817,7 miljoonaa
euroa. (Tolppanen 2013, 6, 13).
Musiikkialan toimijoita ovat musiikin tekijät, kustantajat, esittäjät,
äänitetuottajat, managerit, agentit, edistämisorganisaatiot, tekijänoikeusjärjestöt sekä konserttitoimintaan, tuotantopalveluihin
ja musiikkia hyödyntävään mediaan (radio, tv, elokuvat, internet, musiikkivideopelit) liittyvät toimijat. Tämän lisäksi alaan
kuuluvat erilaiset laitteiden, instrumenttien, oheistuotteiden ja
teknologioiden valmistajat ja toimittajat. Ammattilaisten lisäksi
merkittävässä asemassa on erittäin laaja musiikin harrastajien
kenttä. (Fact Sheets – Luovat alat 2010, 86.)
Musiikkialan ydintoimintoja ovat palvelujen, tavaroiden ja tekijänoikeuksien myynti. Alaa voidaan tarkastella myös jaottelemalla musiikin ydinilmiöt ja toiminnat, joissa musiikki on itsessään
pääosassa. Musiikin ytimeen kuuluvat mm. säveltäminen, kustantaminen, konsertit, äänittäminen, monistaminen ja myynti.
Myös musiikkialan koulutus lasketaan musiikin ytimeen, sillä
ilman koulutusta ei olisi muita vaiheita. Ydintoimintaan liittyviä
toimintoja, joissa musiikki on pääosassa on mm. radiotoiminta,
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koska lähes kaikkien radiokanavien ohjelma-ajasta yli puolet on
musiikkia. Laajemmassa merkityksessä mukaan voidaan lukea
TV-sisällöt, digitaaliset pelisisällöt ja musiikin kuuntelu erilaisten
laitteiden ja medioiden välityksellä. Taloudellisten ryhmittelyjen
lisäksi musiikkialan harrastustoiminnalla on vaikuttavuutensa
lisäksi potentiaalisia taloudellisia kytköksiä. (Fact Sheets – Luovat alat 2010, 86.)
Musiikkialan arvoketju alkaa musiikin luomisvaiheesta ja jatkuu
läpi esittämis- ja kehittämisvaiheen sekä tuottamis- ja pakkaamisvaiheen päätyen lopulta markkinointi- ja jakeluvaiheeseen.
Musiikkikonserttien, keikkojen ja tapahtumien suosio on tasaisessa kasvussa, kun taas perinteisten äänitteiden myynti laskenut ja korvautunut vähitellen digitaalisella myynnillä. (Fact
Sheets – Luovat alat 2010, 86.)
Musiikkialan edunvalvontaa hoitaa laaja järjestökenttä, jossa musiikin keskeiset toimijat – tekijät, esittäjät, kustantajat, agentit
ja levy-yhtiöt – ovat järjestäytyneet. Music Finland1 on vuonna 2012 perustettu organisaatio, joka syntyi kun Music Export
Finland Musex ry ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen
Fimic yhdistyivät. Organisaation tarkoituksena on edistää suomalaisen musiikin ja musiikkialan elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä.2 Muita musiikkialan keskeisiä toimijoita edustavia
järjestöjä ovat IndieCo ry, Musiikkituottajat ry (IFPI Finland),
Suomen Musiikkikustantajat ry, Suomen Muusikkojen liitto ry,
Suomen Säveltäjät ry, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry on säveltäjien, sanoittajien,
sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys
Gramex ry edustaa puolestaan kotimaisia muusikkoja ja äänite-

1

http://musicfinland.fi

2

Music Finlandin jäsenjärjestöjä ovat Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry, Suomen
Muusikkojen Liitto ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Gramex ry, IndieCo ry,
Suomen Säveltäjät ry, Teosto ry ja Musiikkituottajat – IFPI Finland ry.
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tuottajia. Musiikkialan edunvalvonta ja alan toimijat on esitelty
tarkemmin liitteessä 1.
Teosto ja Gramex perustivat syksyllä 2012 Musiikin edistämissäätiön eli MESin edistämään ja tukemaan kotimaista monimuotoista musiikkia sekä sen ammattimaista tekemistä, esittämistä,
tuottamista ja kustantamista. Musiikin edistämissäätiön tukitoiminta rahoitetaan Gramexin ja Teoston säätiölle osoittamilla
varoilla, hyvitysmaksuvaroilla sekä valtionavustuksella. Säätiö
jatkaa Esittävän säveltaiteen edistämiskeskuksen Esekin ja Luovan Säveltaiteen edistämissäätiön Lusesin toimintaa.

2.1 Musiikkialan valtakunnallisia lukuja
Koko musiikkitoimialaa käsitteleviä keskeisiä tunnuslukuja
tarkasteltaessa on otettava huomioon, että toimialajärjestöjen
ilmoittamissa luvuissa tarkastellaan pääsääntöisesti alan toiminnan kannalta merkittävää liiketoimintaa. Ongelmana myös on,
että Tilastokeskuksen TOL-luokitus ei useimmissa tapauksissa
vastaa todellisuutta toimialan toiminnan kannalta. Tilastokeskuksen luvuissa saattaa olla mukana sellaisia toimintoja, jotka
eivät kuulu alan ydintoimintaan lainkaan tai yhteys siihen on vain
välillinen. (Fact Sheets – Luovat alat 2010, 87.)

8%

2%

9%

49 %

Yritysten määrä, henkilöstö, liikevaihto
Musiikkialan lukujen tarkka määritteleminen on alan moninaisuudesta johtuen vaikeaa. Tämän lisäksi harrastustoiminnan ja
vapaaehtoistyön merkitys alalla on suuri ja rajat harrastamisen,
yrittäjyyden ja ammattimaisen toiminnan välillä eivät ole selkeitä. Useat musiikinharrastajat työllistävät itsensä harrastuksen
parissa ja erityisesti musiikin esittämisen osalta yksi muusikko
voi olla osakkaana useammassa eri yrityksessä ja tehdä samalla
osa- tai kokoaikaista palkkatyötä alalla. (Fact Sheets – Luovat
alat 2010, 87.) Musiikkiala ei tee poikkeusta luovan alan moninaisuuden rakenteeseen, jossa luovan työn tekijä voi yhdistellä
työelämässä erilaisia rooleja ja työsuhdemalleja turvatakseen
toimeentulonsa oman osaamisensa pohjalta. Moninaisia toimeentulon malleja on esitelty mm. Petteri Huvion (2012, 29-30)
artikkelissa Työ muuttaa muotoaan.
Vapaalla kentällä toimivien muusikoiden lukumäärää on tilastoinnin puutteellisuuden vuoksi vaikea saada luotettavaa ja vertailukelpoista kokonaiskuvaa. VAKA-raportin mukaan vapaan
kentän esiintyjien määräksi voidaan arvioida noin 29 000.
Muusikkojen liittoon kuuluu noin 3 300 henkilöä, joista noin
kolmannes on kuukausipalkkaisia orkesterimuusikoita. (Saarela
2011, 9, 11.) Suomen Muusikkojen liiton jäsenille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan ammatissa toimivien muusikoiden tulot eivät
muodostu pelkästään muusikkoudesta, vaan noin 33 % vastanneista ilmoitti pääasialliseksi tulonlähteeksi joko opetustyön tai
jonkin muun päätyön. Kyselyn mukaan freelancer-muusikkona
ansaitsi pääasiallisen toimeentulon 45 % vastanneista, 14 % toimi
valtionosuutta saavassa orkesterissa, 5 % toimi muussa kuukausipalkkaisessa yhtyeessä, 2 % oli taiteilija-apurahalla ja prosentti
sotilassoittokunnissa. (Mts. 16.)
Vuonna 2009 musiikkialan toimialajärjestöjen ilmoittamien lukujen pohjalta (kuva 2) voidaan sanoa, että musiikkialalla oli 3
673 yritystä, ja yleisimmät yritysmuodot olivat osakeyhtiö, toiminimi ja free lancer. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli
vuonna 2009 noin 700 miljoonaa euroa ja henkilöstöä alalla
oli oppilaitos- ja harrastajakenttä mukaan lukien noin 65 000
henkilöä. (Fact Sheets – Luovat alat 2010, 87).

32 %

Kuva 1. Suomen musiikkialan
sektoreiden osuudet kokonaistaloudesta
(yht. 837,2 Milj. €) vuonna 2012
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Vuonna 2011 Suomen musiikkialan talouden arvoksi arvioitiin
817,7 miljoonaa euroa. Tämä pitää sisällään elävän musiikin
(49 %), tekijänoikeustulot (9 %), äänitteiden vähittäismyynnin
(8 %) musiikin koulutuksen (32 %) ja apurahat (2 %). Toimialalla
voidaan arvioida työskentelevän kaikkiaan noin 30 000 ihmistä,
joista suurin osa on osa-aikaisia muusikoita. Alan organisaatioissa, kuten levy- yhtiöissä, työskentelee yhteensä noin 1 400 henkeä. Palkatun henkilökunnan ja yrittäjien lisäksi on syytä huomioida vapaaehtoiset, joita pelkästään festivaaleilla työskentelee
noin 10 000 henkilöä vuosittain. (Tolppanen & Tuomainen 2012,
5.) Joensuun Popmuusikot ry:n järjestämässä Ilosaarirockissa
työskenteli vuonna 2013 yhteensä 1 919 vapaaehtoista.
Vuonna 2012 Suomen musiikkialan talouden arvoksi arvioitiin
837,2 miljoonaa euroa. Suurin sektori on elävä musiikki, joka
muodostaa noin puolet alan taloudellisesta kokonaisarvosta.
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Toimijoiden lukumäärä

Yleisin yritysmuoto

Liikevaihto

Henkilöstön määrä

Muuta huomioitavaa

TOL:n mukaan
3 673 yritystä alalla
(merkittävien yritystoimijoiden määrästä
ei tietoa)

Osakeyhtiö
Toiminimi
Freelancer

n. 700 m €
(Tilastokeskuksen
mukaan 1 mrd €)

65 000 henkilöä
(luku sisältää myös
oppilaitos- ja
harrastajakentän
toimijat)

Alalla myös laadullista arviointia. Muusikkojen liitossa n. 2200
päätoimista muusikkoa, Suomessa toimivia levy-yhtiöitä 22
(Musiikkituottajat ry) ja Suomen
musiikkikustantajien jäsenenä
40 kustannusyhtiötä.

Kuva 2. Musiikkialan toimialajärjestöjen luvut vuonna 2009 (Fact Sheets – Luovat alat 2010, 87)

Tekijänoikeustulot ovat 9 % ja äänitteiden vähittäismyynnin 8
% alan taloudesta. Apurahojen osuus musiikkialan taloudesta
on 2 % ja koulutuksen osuudeksi on arvioitu 32 %. (Tolppanen
2012, 5.)
Vuonna 2012 Teoston keräämät korvaukset kotimaasta olivat
yhteensä 46,3 miljoonaa euroa, josta tilitettiin toimintakulujen
vähentämisen jälkeen 86,6 % säveltäjille, sanoittajille, sovittajille
ja heidän perillisilleen sekä musiikinkustantajille. Muilta järjestöiltä tuloutuneet korvaukset mukaan luettuina Teoston kokonaistuotot olivat 55,6 miljoonaan euroa vuonna 2012. Mukana
ovat ulkomaisten sisarjärjestöjen keräämät korvaukset suomalaisen musiikin esittämisestä ulkomailla, Nordisk Copyright Bureaun (NVB) keräämät tallennuskorvaukset sekä lainauskorvaus
äänitteiden ja nuottien kirjastolainauksista. Musiikin kulutus ja
jakelu siirtyy yhä kiihtyvällä vauhdilla digitaalisiin kanaviin, mikä vaikuttaa myös alan kehitykseen ja sen ansaintalogiikoihin.
Vuonna 2012 Teoston lisensoimien suoratoisto eli streaming- ja
lataus- eli download-palveluita oli jo 15 ja määrä on kasvamassa
vuosittain. Spotifyn, Deezerin ja Edion joukkoon liittyi vuonna
2013 myös YouTube. (Teosto 2013.)
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry edustaa noin 50 000 kotimaista muusikkoa ja
äänitetuottajaa. Tekijänoikeusjärjestö Gramexin kautta jaetut esityskorvaukset maksetaan taiteilijoille ja tuottajille sen mukaan,
paljonko heidän kappaleitaan soitetaan eri radiokanavilla. Suurin
osa ulkomaisista korvauksista maksetaan edustussopimusten
nojalla suomalaisille yhtiöille. Korvaussumma jakaantuu tasan
taiteilijoiden ja tuottajien kesken. Vuonna 2012 Gramex keräsi
korvauksia yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. Suurimmat korvauserät tulivat edellisvuosien tapaan äänitteiden käytöstä radiossa
ja tv:ssä (7,3 milj. €), äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (8,3
milj. €) sekä verkkokäytöstä ja tallentamisesta (2,7 milj. €). Tästä
summasta jaettiin korvauksia yhteensä 13,7 miljoonaa euroa, josta kotimaiselle musiikille meni valtaosa eli 10,6 miljoonaa euroa.
Taiteilijat ja tuottajat saavat oman korvauksensa yksilöllisesti,
kappaleidensa soitto- ja käyttömäärien mukaisesti. Taiteilijoiden
keskimääräinen korvaus vuonna 2012 oli 614 euroa vuodessa ja
tuottajien 3 371 euroa vuodessa. Korvauksia maksettiin yhteensä 10 204 taiteilijalle ja 2 215 tuottajalle. Korvaukset maksetaan
kunkin kertymävuoden jälkeen, sen jälkeen kun kappaleiden
soitto- ja käyttömäärät on selvitetty ja korvaukset kohdistettu
eri kappaleille. (Gramex.)
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2.2 Musiikin koulutus Suomessa
Musiikkia voi opiskella ja harrastaa Suomessa musiikkileikkikouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa, seurakunnissa, musiikkikouluissa ja -opistoissa, konservatorioissa, ammattikorkeakouluissa, Sibelius-Akatemiassa ja yliopistoissa. Tämän lisäksi
musiikinopetus kuuluu koulujen perusopetukseen. Musiikilla
on paikkansa myös erityisopetuksessa ja musiikkiterapia onkin
kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista
vaikutuksista. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus,
jossa musiikkia hyödynnetään psyykkisen kuntoutuksen apuna.
Musiikkiterapiaa voidaan soveltaa myös kehitysvammahuollossa,
vanhustenhoidossa, avohoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on
hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa. (Musiikkiopetus Suomessa.)
Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista, pääasiallisesti alle
kouluikäisille tarkoitettua musiikkikasvatusta, joka seuraa yleisiä
kasvatustavoitteita. Kansalais- ja työväenopistot, joista suuri osa
on kuntien ylläpitämiä, ovat musiikin yleissivistävää koulutusta antavia oppilaitoksia. Opistoissa voi opiskella monipuolisesti
erilaisia musiikkiaineita, ja iltaisin ja kerran viikossa opiskelun
rinnalla järjestetään myös intensiivi- ja viikonloppukursseja.
Seurakuntien järjestämä, kaikilla avoin harrastustoiminta on
yleensä kuoro- ja virsipainotteista musiikkitoiminta ja lisäksi
joillakin seurakunnilla on omia musiikkikouluja. Musiikkikoulut
antavat yleensä opetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti. Taiteen perusopetus perustuu lakiin (L 633/
1998) ja on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, ja
musiikkikoulujen opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Kunnat
myöntävät oppilaitoksille oikeuden antaa taiteen perusopetusta
ja vahvistavat niiden opetussuunnitelmat sekä valvovat toiminnan toteuttamista. Musiikkiopistot antavat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta, jonka tavoitteena on
luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin. Laajan oppimäärän mukaista opetusta
annetaan musiikkiopistoissa, konservatorioissa ja Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa. Musiikin laaja oppimäärä jakautuu
musiikin perustason ja musiikkiopistotason opintoihin. Lisäksi
monissa musiikkiopistoissa järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulun ja soitinvalmennuksen muodossa.
(Musiikkiopetus Suomessa.)
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Musiikin ammatillista koulutusta annetaan tällä hetkellä Suomessa kolmella eri tasolla:
1. konservatoriot ja muu toisen asteen ammatillinen koulutus
(musiikkialan ammatillinen perustutkinto (muusikko, teknologi)
2. ammattikorkeakoulut (muusikko, pedagogi)
3. yliopistotaso (muusikko, pedagogi)
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on musiikkialan perustutkinnon suorittaminen. Tarkoituksena on antaa
perusvalmiudet ammattiin ja lisäksi valmiudet jatko-opintojen
suorittamiseen ammattikorkeakouluissa tai Sibelius-Akatemiassa. Perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja se painottuu
muusikontaitojen kehittämiseen. Opintojen kesto on kolme vuotta. Musiikkialan perustutkinto on mahdollista suorittaa myös
joissain muissa oppilaitoksissa kuin konservatorioissa, jolloin
tutkintonimike on yleensä musiikkiteknologi. Useimmissa oppilaitoksissa opetusta annetaan pop- ja jazz-nimikkeen alla.
(Tolvanen & Pesonen 2010, 9.)
Suomessa ammattikorkeakoulujen musiikin koulutustarjonta
on sisällöltään työelämäkeskeistä ja käytännönläheistä. Koulutuksen tavoitteena on korkeatasoinen ja monipuolinen musiikkiosaaminen, ja keskeistä opinnoissa on taiteellisen osaamisen
ja pedagogisten taitojen yhdistäminen. Ammattikorkeakoulussa
opiskelijat suuntautuvat opinnoissaan joko muusikoksi tai musiikkipedagogiksi. Muusikon tutkinnon suorittaneet voivat toimia
suuntautumisensa mukaisesti orkesteri- ja teatterimuusikoina,
säestäjinä ja korrepetiittoreina, kirkkomuusikoina evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa, laulajina soolo-, yhtye- ja kuorotehtävissä, pop/jazz-, studio- ja tanssimuusikoina sekä säveltäjinä. Musiikkipedagogin tutkinnon suorittaneet voivat toimia
suuntautumisensa mukaisissa opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä (instrumenttipedagogi, musiikinteoriapedagogi, kansanmusiikkipedagogi, musiikkiteknologian opettaja ja kuoronjohtaja) esimerkiksi musiikkileikkikouluissa, musiikkiopistoissa,
konservatorioissa ja vapaan sivistystyön piirissä. Musiikkipedagogi ja muusikko (AMK) tutkintojen laajuus on 270 opintopis-
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tettä ja säännönmukainen opintoaika on 4,5 vuotta. Ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja
opiskeluaika on keskimäärin 1 vuosi. (Musiikkiopetus Suomessa.)
Sibelius-Akatemia on Suomen ainoa musiikkikorkeakoulu. Sibelius-Akatemian perustutkintoja ovat musiikin kandidaatin ja
musiikin maisterin tutkinnot. Kaikki opiskelijat suorittavat ensin
alemman korkeakoulututkinnon (musiikin kandidaatti, 3 vuotta)
ja jatkavat vasta sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon
(musiikin maisteri, 2,5 vuotta). Perustutkinnon lisäksi Akatemiassa voi suorittaa taiteellisesti tai tieteellisesti painottuneen
jatkotutkinnon (musiikin lisensiaatti, musiikin tohtori). Koulutuksessa ei ole erotettu muusikoiden ja pedagogien linjoja kuten
ammattikorkeakouluissa, vaan opiskelijat opiskelevat samoissa
koulutusohjelmissa. (Musiikkiopetus Suomessa.)
Yleistä musiikkitiedettä voi Suomessa opiskella Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Etnomusikologiaa voi opiskella Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen
yliopistossa, ja tietokoneavusteista musiikintutkimusta Helsingin yliopistossa. Musiikkikasvatusta on mahdollista opiskella
Sibelius-Akatemiassa sekä Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa.
Musiikkiterapian koulutusohjelma löytyy puolestaan Jyväskylän yliopistosta. Teknillisen korkeakoulun akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio on Suomen ainoa yliopistoyksikkö,
jonka ensisijaiset tehtävät ovat akustiikan, puheenkäsittelyn ja
äänenkäsittelyn korkein opetus ja tutkimus. (Musiikkiopetus
Suomessa.)
Rytmimusiikkialan muusikkokoulutusta annetaan yliopistotasolla ainoastaan Sibelius-Akatemiassa. Musiikkikasvattajan
(yleissivistävän koulun musiikin aineenopettajan) koulutusta
toteutetaan Sibelius-Akatemian lisäksi Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa, mutta näistä vain Sibelius-Akatemiassa on rytmimusiikin alan erikoiskoulutusta maisteritasolla. Vuonna 2008 käynnistyi Seinäjoen yliopistokeskuksessa Tampereen yliopiston ja
Sibelius-Akatemian yhteinen populaarimusiikin maisteriohjelma,
jonka tarkoituksena on käytännön musiikin tekemisen lisäksi se,
että opetuksessa painotetaan monipuolisia työelämävalmiuksia
ja yhteyksien luomista työmarkkinoihin. (Tolvanen & Pesonen
2010, 11.)
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3 MUSIIKKIala
Pohjois-Karjalassa
3.1 Koulutus
Musiikkialan koulutuksen vaikutusta aluetalouteen voidaan lähestyä mm. seuraavien mittareiden kautta (Lepistö ym. 2011, 32):
Opetus ja oppiminen (oppilasmäärä ja ikäjakauma, oppilaiksi hakevien määrä, oppilaitosten ja kotien yhteistyö), osaamispääoman kehittäminen (yhteistyö musiikkiopistojen välillä ja muu
yhteistyö osaamisen kehittämiseksi), yhteiskunnallinen vaikuttavuus (konserttitoiminta: konserttien määrä, kohderyhmät ja
kävijämäärät; kuvaavat mm. näkyvyyttä ja kiinnostavuutta, yhteistyötahot ja verkottuminen, erikoistumista tukeva toiminta,
”vetovoimavaikutus”, imagovaikutus, musiikin perusopetuksen
saatavuus), taloudellinen vaikuttavuus (verotulot ja henkilöstön
kulutus paikkakunnalla, työllisyysvaikutus, valtionosuudet musiikin opetukseen) ja sosiaalinen vaikuttavuus.
Tässä selvityksessä avataan sitä, millaista musiikinopetusta Pohjois-Karjalassa annetaan, missä kunnissa Pohjois-Karjalassa voi
opiskella musiikkia, kuinka paljon opiskelijoita ja opettajia on sekä
millaista muuta toimintaa musiikinopetukseen liittyy.
Pohjois-Karjalassa voi harrastaa ja opiskella musiikkia ainakin
Ilomantsin, Joensuun seudun, Juuan, Keski-Karjalan, Ylä-Karjalan ja Tohmajärven kansalaisopistoissa sekä Kiteen evankelisessa kansanopistossa. Tämän lisäksi Pohjois-Karjalassa musiikkialan opetuksesta maakunnassa vastaavat Keski-Karjalan
musiikkiopisto, jonka hallintopaikkana toimii Tohmajärvi ja Pielisen Karjalan musiikkiopisto, jonka hallintopaikka on Lieksassa.
Keski-Karjalan musiikkiopisto antaa opetusta Tohmajärvellä,
Heinävedellä, Kesälahdella, Kiteellä, Liperissä, Outokummussa,
Polvijärvellä ja Rääkkylässä. Pielisen Karjalan musiikkiopisto
toimii Pohjois-Karjalassa viiden kunnan alueella: Lieksassa,
Nurmeksessa, Ilomantsissa, Juuassa ja Valtimolla. Lisäksi Joensuun konservatoriossa voi opiskella musiikkia eri asteilla
musiikki-opiston opintoina. Joensuussa toimii myös yksityinen
musiikkikoulu, Musa-Pekka. Lisäksi musiikkia voi opiskella Jo-
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Koulutuspaikka (opiskelijat)

2012-13

2013-14

Ilomantsin kansalaisopisto, musiikki

409

409

Itä-Suomen yliopisto, musiikkitiede

33

33

Itä-Suomen yliopisto,
ortodoksinen kirkkomusiikki

24

24

Joensuun konservatorio, ammattilinja

1359

1243

Joensuun seudun kansalaisopisto,
musiikki

1305

1128

Juuan kansalaisopisto, musiikki

298

303

Karelia AMK, musiikki

88

88

Keski-Karjalan kansalaisopisto

91

143

Keski-Karjalan musiikkiopisto

879

879

Kiteen evankelinen kansanopisto

65

65

Musa-Pekka

200

200

Pielisen Karjalan musiikkiopisto

425

418

Tohmajärven kansalaisopisto, musiikki

11

11

Ylä-Karjalan kansalaisopisto, musiikki

65

79

Yhteensä

5252

5023

Joensuun konservatorio,
musiikkiopisto-opetus

Taulukko 1. Pohjois-Karjalan musiikkialan
oppilaitosten opiskelijamäärät vuosina 2012-2014

Musiikkialan klusteri -hanke (S12279) Joensuun popmuusikot ry

P O H J O I S - K A R JA L A N M U S I I K K I A L A 2013

Musiikkialan klusteri -hanke (S12279) Joensuun popmuusikot ry

17

P O H J O I S - K A R JA L A N M U S I I K K I A L A 2 01 3

ensuun konservatorion ammattilinjalla ja Karelia-ammattikorkeakoulussa. Musiikkitiedettä ja ortodoksista kirkkomusiikkia voi
puolestaan opiskella Itä-Suomen yliopistossa.
Pohjois-Karjalan musiikki- ja kansalaisopistoissa, Joensuun konservatoriossa, Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Itä-Suomen
yliopistossa opiskeli musiikkia lukuvuonna 2012-2013 yhteensä 5 252 opiskelijaa ja lukuvuonna 2013-2014 yhteensä 5 023
opiskelijaa (ks. taulukko 1). Opetettavia yhtyeitä oli Joensuun
konservatoriolla ja Keski-Karjalan musiikkiopistolla yhteensä
41 kappaletta. Opiskelijoiden omien, järjestetyn opetuksen ulkopuolisten yhtyeiden ja projektien kokonaismääräksi arvioitiin 30
kappaletta. Pohjois-Karjalassa musiikkia opettaa tällä hetkellä
146 kokoaikaista ja 78 osa-aikaista työntekijää (ks. taulukko 2).

Joensuun konservatorio
Joensuussa voi opiskella musiikkia toisella asteella Joensuun
konservatorion ammattilinjalla, jossa opetusta annetaan kolmella eri opintolinjalla: taidemusiikissa, popjazz-musiikissa ja
kansanmusiikissa. Pääinstrumenttiopetusta annetaan 24:ssä eri
instrumentissa. Pääaineita ovat taidepuolella orkesterisoittimet,
piano ja laulu, kansanmusiikkipuolella kansanmusiikkisoittimet
ja poppipuolella bändisoittimet (sähkökitara, basso, piano, laulu,
puhaltimet, rummut). Opiskelijoita Joensuun Konservatoriossa
oli vuonna 2012-2013 yhteensä 82. Opetettavia yhtyeaineita oli
rytmimusiikkipuolella 30 ja opiskelijoiden omia projekteja noin
10-15 pienkokoonpanoa. Konservatorion musiikkiopistopuolella opiskeli vuonna 2012 yhteensä 1 277 henkilöä. Konservatoriolla järjestetään vuosittain noin 400 musiikkikonserttia tai
muuta tapahtumaa, jotka tavoittavat arviolta noin 9 000 kuulijaa. Joensuun kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan
konservatorion henkilöstömäärä oli 47 henkilötyövuotta, ja sen
toimintamenot kokonaisuudessaan noin 3,2 miljoonaa euroa.
Konservatorion menoista 18,7 % katettiin toimintatuloilla.

Karelia-ammattikorkeakoulu
Joensuussa voi opiskella musiikkia Karelia-ammattikorkeakoulussa, jossa opetusaloina ovat konservatorion ohella pop/
jazz ja kansanmusiikki. Musiikkipedagogin (AMK) ja muusikon
(AMK) tutkintojen laajuus on kummassakin 270 opintopistettä ja
opintojen kesto on noin 4,5 vuotta. Karelia-ammattikorkeakoulun
muusikko suuntautumisvaihtoehto tarjoaa mahdollisuuden rakentaa oma opintopolku koko ammattikorkeakoulun opetustarjontaa hyödyntäen. Tarjolla on muun muassa musiikkiteknologia-opintoja, yrittäjyys- ja tuottajaopintoja sekä säveltämiseen
ja esiintymiseen liittyviä opintoja. Musiikkipedagogi-tutkintoon
sisältyvä pedagogisten opintojen 60 opintopisteen kokonaisuus
antaa puolestaan kelpoisuuden musiikkioppilaitosten soiton- ja
laulunopettajan tehtäviin. Myös pedagogisesti suuntautuessa
voi vapaasti valittavissa opinnoissa opiskella muun muassa musiikkiteknologian opintoja. Karelia-ammattikoreakoulun musiikin
opinnot jakautuvat instrumenttiopintoihin sekä yhtye-, historia- ja teoriaopintoihin. Keskeistä opinnoissa ovat yksilöllinen
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Koulutuspaikka (musiikinopettajat)

Kokoaikaiset

Osaaikaiset

Ilomantsin kansalaisopisto, musiikki

1

13

Itä-Suomen yliopisto, musiikkitiede

2

Itä-Suomen yliopisto, ortodoksinen
kirkkomusiikki

2

Joensuun konservatorio, ammattilinja

69

Joensuun seudun kansalaisopisto,
musiikki

2

Juuan kansalaisopisto, musiikki

1

8

Karelia AMK, musiikki

6,5

20

Keski-Karjalan kansalaisopisto
Keski-Karjalan musiikkiopisto

45

Kiteen evankelinen kansanopisto

1

Musa-Pekka

2
20

Pielisen Karjalan musiikkiopisto

15

Tohmajärven kansalaisopisto, musiikki

8
3

Ylä-Karjalan kansalaisopisto, musiikki

1

4

Yhteensä

145,5

78

Taulukko 2. Pohjois-Karjalan musiikkialan oppilaitosten koko- ja
osa-aikaisten opettajien määrä lukuvuonna 2013-2014

kehittyminen valitseman instrumentin taitajana sekä tulevassa
ammatissa vaadittavan tiedollisen ja taidollisen osaamisen kasvattaminen. Koulutuksen vahvuutena ovat erilaiset produktiot
ja tiivis yhteistyö alueen musiikki- ja teatteritoimijoiden kanssa
tuo oman lisänsä musiikin opiskeluun. Valmistuneet muusikot
(AMK) työskentelevät ammattimuusikkoina tai freelancer-ammatinharjoittajana. Musiikkipedagogit toimivat musiikkioppilaitosten opettajina ja muissa opetustehtävissä, sekä harjoittavat
ammattiaan ammattimuusikkona.
Karelia-ammattikorkeakoulussa oli läsnä olevia musiikinopiskelijoita lukuvuonna 2012-2013 yhteensä 88 opiskelijaa, joista
41 henkilöä opiskeli pop/jazzia, 25 henkilöä kansanmusiikkia ja
22 henkilöä klassista musiikkia. Opintojensa ohessa opiskelijat
opettavat Pohjois-Karjalan eri musiikkioppilaitoksissa, esiintyvät eri kokoonpanoissa ja osallistuvat aktiivisesti erilaisiin
yhteishyödyllisiin yhdistyksiin ja toimintaan. Suurin osa Karelia-ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijoista valmistuu musiikkipedagogeiksi. Lukuvuonna 2011-2012 opintoihin kuuluvia
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instrumenttipedagogisia opintoja suoritti 30 opiskelijaa. Heillä
oli sekä harjoitusoppilaita että ryhmäopetusta viikoittain. Tämän
lisäksi monet opiskelijoista opettavat maakunnan eri musiikkioppilaitoksissa: Pielisen Karjalan ja Keski-Karjalan musiikkiopistoissa, Joensuun konservatorion musiikkiopistopuolella ja perustutkintolinjalla sekä yksityisessä Musiikkikoulu Musa-Pekassa.
Tämän lisäksi opiskelijoilla on kymmenittäin yksityisoppilaita.
(Perälä 2013.)

Itä-Suomen yliopisto
Joensuussa musiikkitiedettä voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa. Musiikkitieteen opetus painottuu etnomusikologiaan, mikä
tarkoittaa musiikin tarkastelua kulttuurisesta viitekehyksestään
käsin. Itä-Suomen yliopistossa musiikintutkimuksen erityispiirre
on kulttuuritieteiden välisessä yhteistyössä, ja musiikin yhteiskunnalliset ja sosiaaliset merkitykset syntyvät yhdessä muiden
kulttuuristen käytäntöjen kanssa. Musiikin tutkimus painottuu
monitieteisesti eri alojen rooliin kulttuurisessa vuorovaikutuksessa ja etnomusikologista tutkimusta tehdäänkin mm. äänimaisematutkimuksen, tanssintutkimuksen, etnisten ryhmien ja
nykypäivän erilaisten kulttuuritoimintojen parissa. (Itä-Suomen
yliopisto, musiikkitiede.) Itä-Suomen yliopistossa opiskelee tällä
hetkellä 33 opiskelijaa, jotka voidaan jakaa tutkintatavoitteiden
mukaan seuraavasti: alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
12 opiskelijaa, ylempi korkeakoulututkinto (maisteri) yhdeksän
opiskelijaa, lisensiaatintutkinto neljä opiskelijaa ja tohtorintutkinto viisi opiskelijaa (Vikman 2013). Itä-Suomen yliopiston musiikkitieteen henkilökuntaan kuuluu kaksi, joista toinen on musiikkitieteen yliopistonlehtori ja toinen tutkijatohtori (Itä-Suomen
yliopisto, musiikkitiede).
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologisella osastolla voi opiskella ortodoksista kirkkomusiikkia. Koulutus antaa
pätevyyden toimia ortodoksisen kirkon kanttorina. Ortodoksisen kirkkomusiikin tehtävänä on perehdyttää itäisen perinteen
ortodoksiseen kirkkomusiikkiin sen historiallisesta, melodisesta, musiikkiteoreettisesta ja teologisesta näkökulmasta käsin,
perehdyttää kirkkomuusikon kannalta tarpeellisiin teologisiin
alueisiin ja samalla antaa musiikilliset valmiudet ortodoksisen
kanttorin tehtäviin. Kirkkomusiikin opintoihin kuuluu myös ortodoksisen kirkkomusiikkiperinteen tuntemus (mm. Bysantti ja
Venäjä) ja ortodoksisen kirkkomusiikin teologia. Säveltaiteelliset opinnot ovat oma erillinen kokonaisuutensa, jota opiskellaan
samanaikaisesti muiden aineiden kanssa. Osa säveltaiteellisista
opinnoista järjestetään Joensuun konservatoriossa, jossa opetuksen taso vastaa sisällöllisesti Sibelius-Akatemian antamaa
opetusta. (Itä-Suomen yliopisto, kirkkomusiikki.) Itä-Suomen
yliopiston ortodoksisen kirkkomusiikin opiskelijamäärä vuoden
2012 valinnan jälkeen on 20 perustutkinto-opiskelijaa sekä 4
jatko-opiskelijaa (lis./toht.). Opiskelijamäärässä ei ole huomioitu
passiivirekisteriin siirtyneitä eikä toisaalta tarkasteltu aktiivisten
opiskelijoiden suorituksia. Opiskelijoita otetaan sisään joka toinen vuosi. Vuonna 2013 ortodoksiseen kirkkomusiikkiin ei otettu
sisään uusia opiskelijoita. (Nykänen 2013.) Itä-Suomen yliopiston
ortodoksisen kirkkomusiikin henkilökuntaan kuuluu kaksi, joista
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toinen on kirkkomusiikin professori ja toinen ortodoksisen kirkkomusiikin tuntiopettaja (Itä-Suomen yliopisto, kirkkomusiikki).

Bändiohjaustoiminta
Joensuun kaupunki toteuttaa yhteistyössä Joensuun Popmuusikot ry:n kanssa maksutonta bändiohjausta Enon, Uimaharjun ja
Tuupovaaran nuorisotaloilla sekä Kiihtelysvaaran, Hammaslahden ja Niinivaaran kouluilla. Ohjaus toteutetaan nuorten omista
lähtökohdista käsin ilman opetussuunnitelmaa. Bändiohjauksen
pääpaino oman musiikin tekemisessä. Tavoitteena on synnyttää
itsenäisesti toimivia, omatoimisia nuorisobändejä. Syksyllä 2013
bändikerhoissa on yhteensä noin 100 lasta tai nuorta, jotka ovat
pääosin 11-13-vuotiaita. Vuodessa nuorille järjestetään keskimäärin noin 15-20 bänditapahtumaa sekä Muuvi-leirit yhteistyössä
nuorisopalveluiden kanssa. Bänditoimintaan on viiden vuoden
aikana osallistunut noin 600 nuorta ja se on toteuttanut samalla
aikavälillä yli 60 nuorten bänditapahtumaa.

Musiikkialan koulutuksen
aluetaloudellinen vaikuttavuus
Joensuun kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan konservatorion henkilöstömäärä oli 47 henkilötyövuotta, ja sen
toimintamenot kokonaisuudessaan noin 3,2 miljoonaa euroa.
Konservatorion menoista 18,7 % katetaan toimintatuloilla. Joensuun kansalaisopistossa oli vuonna 2012 kaikkiaan 21 032
opiskelijaa, joista musiikinopiskelijoita oli noin 6 % eli 1 300 henkilöä. Henkilöstöä kansalaisopistolla on kokonaisuudessa 21 henkilötyövuoden verran, ja sen toimintamenot vuonna 2012 olivat
3,9 miljoonaa euroa. Kansalaisopiston menoista 42,8 % katetaan
toimintatuloilla. Karelia-ammattikorkeakoulun musiikinkoulutusohjelma työllistää 8,5 henkilötyövuotta ja budjetoituja menoja on
vuosittain yhteensä noin 600 000 euroa.
Selvityksen pohjalta voi todeta, että Pohjois-Karjalan musiikkialan koulutuksen aluetaloudellinen vaikutus on noin 3,8 miljoona
euroa vuodessa. Luvussa on huomioitu Joensuun konservatorion ja Karelia-ammattikorkeakoulun vuosittaiset toimintamenot.

3.2 Yhdistystoiminta
Pohjois-Karjalan luovat yhdistykset -selvityksessä kartoitettiin
kulttuuri- ja luovien alojen yhdistysten toimintaa ja aluevaikuttavuutta maakunnan alueella. Selvityksen tiedot kerättiin vuonna
2011 ja selvitys julkaistiin vuonna 2012. Selvityksen kohteena olivat
pohjoiskarjalaiset luovien alojen yhdistykset, joista musiikkiyhdistykset nousivat näkyvimmin esille niiden suuren lukumäärän
vuoksi. Selvityksen mukaan Pohjois-Karjalassa oli musiikkiyhdistyksiä yhteensä 109. (Hattunen & Löppönen 2012, 32.) Tämän lisäksi Pohjois-Karjalan musiikkiyhdistyksiä on täydennetty yhdellä,
kun Liperin Runo- ja laulumaailma ry on lisätty mukaan. Yhteensä
musiikkialan yhdistyksiä on Pohjois-Karjalassa 110 kappaletta.
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Suurin osa selvityksessä kartoitetuista musiikkialan yhdistyksistä kuului joko Muualla luokittelemattomat muut järjestöt (TOL:
94999) tai Esittävät taiteet (TOL: 90010) toimialaluokkaan.
Tämän lisäksi joukossa oli hajanaisesti muihin toimialaluokkiin
kuuluvia yhdistyksiä kuten: Taiteen ja musiikin koulutus (TOL:
85520), Kansanopistot, kansalaisopistot, työväenopistot yms.
(TOL: 85591), Esittäviä taiteita palveleva toiminta (TOL: 90020),
Taiteellinen luominen (TOL: 90030) ja Ammattiyhdistysten toiminta (TOL: 94200).
Perinteisten laajan toiminnan musiikkiyhdistysten lisäksi erilaisille musiikkilajeille samoin kuin instrumenteille on omat yhdistyksensä, jotka ajavat kunkin musiikin osa-alueen asiaa ja tuovat
sille näkyvyyttä. Edustettuja instrumentteja ovat muun muassa
erilaiset puhallinsoittimet, harmonikka, kitara ja mandoliini. Erilaiset kuoroyhdistykset ovat vahvasti edustettuina yleislaatuisten musiikkiyhdistysten lisäksi. Yhdistykset on usein perustettu
kuoron taustalle tukemaan varsinaista kuorotoimintaa. Selvityksessä kuoroja on listauksessa kaikkiaan 32. Kuoroista mieskuoroja on 11, naiskuoroja kahdeksan ja sekakuoroja tai lauluyhtyeitä
13. Kirkkomusiikin yhdistykset ovat myös selkeästi erotettavissa
musiikkiyhdistyksistä, ja niitä on Pohjois-Karjalassa kaikkiaan 13.
Ne toimivat pääasiallisesti seurakuntien alaisuudessa ja muodostuvat käytännössä kirkkokuoroista. Kuoro- ja kirkkomusiikkiyhdistysten lisäksi erillisenä joukkona nousevat esiin erilaiset
tapahtumien tukemiseen perustetut yhdistykset. Tällainen on
esimerkiksi Rääkkylä Folk ry, jonka päätoiminta kietoutuu jokakesäisen Kihaus Folk -festivaalin järjestämiseen. (Hattunen &
Löppönen 2012, 32.)
Sulasolin eli Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry:n jäsenenä
oli vuonna 2012 yhteensä 345 yhdistystä, joissa oli kaikkiaan 12
522 jäsentä. Pohjois-Karjalaan näistä sijoittui yhdeksän kuoroa
ja yksi orkesteri, joilla oli yhteensä 239 jäsentä. Harjoituksia
Pohjois-Karjalassa järjestettiin vuonna 2012 yhdeksän kuoron ja
yhden orkesterin osalta 313, koulutustilaisuuksia 12, joissa kävi
337 henkilöä ja esiintymisiä kertyi yhteensä 171. (Sulasol 2012, 7.)

3.3 Orkesteritoiminta
Joensuun kaupunginorkesteri on 35-henkinen sinfoniaorkesteri.
Orkesterilla on vuosittain noin kuutisenkymmentä esiintymistä,
joista noin kolmasosa on sinfoniakonsertteja. Näiden lisäksi kaupunginorkesteri soittaa kirkko-, kamari- ja viihdemusiikkia sekä
musiikkia lapsille ja nuorille. Orkesteri on viime vuosina vieraillut
myös festivaaleilla ja tapahtumissa kuten Lieksan Vaskiviikolla
(2008 ja 2013) ja Ilosaarirockissa (2012). Orkesterin yhteydessä
toimii pienryhmiä, jotka tuottavat musiikkia mm. kouluissa, päiväkodeissa ja vanhusten palvelutaloissa. Viime vuosina orkesteri on
tehnyt aktiivisesti yhteistyötä Karjalan Sotilassoittokunnan, Joensuun konservatorion, Jazzkerho -76:n, joensuulaisista muusikoista
koostuva Virta Ensemble ja Joensuun Oopperayhdistyksen kanssa.
Joensuun kaupunginorkesteri esiintyi vuonna 2012 yhteensä 83
kertaa, joista esiintymisiä pienryhmäkokoonpanoissa oli 31 kap-
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paletta. Myytyjen lippujen määrä vuonna 2012 oli 9 334 kappaletta ja kuulijoita kaupunginorkesterilla oli kaikkiaan 31 624 henkilöä. Joensuun kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan
kaupunginorkesterin henkilöstömäärä oli 37 henkilötyövuotta.
Kaupunginorkesterin toimintakulut olivat noin 2,3 miljoonaa euroa, joista 10 % katettiin toimintatuloilla. Kaupunginorkestereiden
valtionosuuksia säätelee laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja teatteri- ja orkesterilaki (730/1992).
Rahoitus perustuu laskennallisiin henkilötyövuosiin. Päävastuu
orkestereiden rahoituksesta on niiden ylläpitäjillä eli kunnilla tai
yksityisillä tahoilla. Valtion osuus rahoituksesta on keskimääräisesti noin kolmannes. Tilastokeskuksen Kulttuuritilasto 2011:n
mukaan kaupunginorkesterin valtionosuus oli vuonna 2010 yhteensä 42 % menoista.
Karjalan sotilassoittokunta sijaitsi Kontiolahdella osana Pohjois-Karjalan prikaatia. Kokoonpanoon kuului kapellimestarin
lisäksi 15 soittajaa. Kulttuuritilasto 2011:n mukaan soittokunta
esiintyi vuonna 2010 yhteensä 126 kertaa. Karjalan sotilassoittokunnan juuret ovat Raivolassa, Karjalan kannaksella, jossa se
perustettiin vuonna 1922. Soittokunta on toiminut eri puolilla
Suomea ja sijoittui lopulta Kontiorantaan vuonna 1945. Suomalainen sotilasmusiikki koki itsenäisyyden ajan suurimman muutoksen puolustusvoimauudistuksen myötä, kun kahdestatoista
soittokunnasta kaikkiaan seitsemän lakkautetaan. Toiminta Kontiorannassa päättyi vuoden 2013 loppuun mennessä ja perinteet
siirtyivät Lappeenrantaan Rakuunasoittokunnan vaalittavaksi.

3.4 Pohjoiskarjalaiset bändit ja muusikot
Pohjois-Karjalassa oli vuonna 20121 Teoston tietojen mukaan
543 musiikintekijää, kun koko Suomessa musiikintekijöitä oli
yhteensä 27 000. Musiikintekijöiksi luokitellaan tässä tapauksessa ne kotimaiset säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikinkustantajat, jotka ovat Teoston asiakkaita. Pohjois-Karjalan
osalta tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2012 noin 2 % Suomen
musiikintekijöistä oli pohjoiskarjalaisia.
Suuren suomalaisen bändirekisterin2 ja Joensuun Popmuusikot
ry:n rahastopäätösten3 tietojen vertailun mukaan Pohjois-Karjalassa on 451 aktiivisesti toimivaa yhtyettä. Osa yhtyeistä ja
sitä kautta niiden jäsenistä on Teoston jäseniä ja heidän tietonsa näkyvät myös Teoston ilmoittamissa musiikintekijäluvuissa.
Osa yhtyeistä on sellaisia, joiden jäsenet eivät puolestaan näy
Teoston ilmoittamissa musiikintekijäluvuissa. Suuri suomalainen
bändirekisteri on perustettu vuonna 1997 ja siihen on rekisteröity
yhteensä 28 530 bändiä.4 Suuren suomalaisen bändirekisterin

1

Tilastointipäivä 31.12.2012.

2

Suuri suomalainen bändirekisteri: http://www.bandirekisteri.fi/bandit.php

3

Joensuun Popmuusikot ry:n rahaston myöntämät apurahat:
http://www.popmuusikot.fi/myonnetyt.php

4

VAKA-raportissa vapaan kentän esiintyjien määräksi ilmoitetaan 29 000.
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yhtyeistä noin 1,6 % ilmoittaa kotipaikakseen Pohjois-Karjalan.
Kesimääräisesti yhtyeeseen kuuluu noin 3-5 henkilöä ja voidaankin laskea, että 451 pohjoiskarjalaisessa bändissä on keskimääräisesti noin 1804 muusikkoa. Luvussa ei ole huomioitu sitä,
että sama muusikko voi soittaa useammassa kokoonpanossa.
Suomen Muusikkojen liitto ry on vuonna 1917 perustettu muusikkojen ammattijärjestö, johon kuuluu noin 3300 jäsentä. Suomen
Muusikkojen Liitolla on 25 paikallisosastoa ympäri suomea, joista Joensuun Muusikot ry on yksi paikallisosastoista. Joensuun Muusikot
ry:n kuuluu tällä hetkellä 64 jäsentä. Joensuun Muusikot ry:n Pertti
Vattulaisen (2013) tietojen mukaan kukaan jäsen ei ole ilmoittautunut
työttömäksi, joten muusikoiden työtilanne on tältä osin hyvä.
Joensuussa on perustettu Facebook-ryhmä, jonka tarkoituksena
on tavoittaa kaikki pohjoiskarjalaiset musiikintekijät. Joensuun
bändit Facebook-ryhmän tarkoituksena oli koota samaan foorumiin mahdollisimman moni Joensuun ja sen lähikuntien bänditoiminnassa tavalla tai toisella mukana oleva henkilö. Ryhmä on
avoin kaikille maakunnan soittajille, bändeille, alan ammattilaisille
ja musiikista kiinnostuneille iästä ja harrastuneisuuden tasosta
riippumatta. Ryhmän tarkoituksena on parantaa yhteydenpitoa ja
informaation kulkua eri toimijoiden ja varsinkin eri ikäluokkien välillä. Joensuun bändit Facebook-ryhmässä on 493 jäsentä (tilanne
vuoden 2013 lopussa) ja ryhmään liittyy viikoittain uusia jäseniä.5

3.4 Treenikämppätilanne
Uusien musiikinharrastajien ja -ammattilaisten syntymisen elinehtona on tarpeellisten harjoittelutilojen olemassaolo. Mikäli kaupungista ei löydy tarpeellisia tiloja, harrastustoiminnan ja sitä kautta
myös ammattimaisen musiikkitoiminnan edellytykset voivat heikentyä. Taiteilijoiden työtilojen ja yhtyeiden harjoittelutilojen järjestäminen mielletään varsin usein kuntien tehtäväksi. Joensuun
seudulla erilaisten harjoittelu- ja työtilojen vuokraamisesta luovien
alojen toimijoille on perinteisesti vastannut Joensuun kaupungin
nuoriso- ja kulttuuritoimi. Joensuun seudulla erityisesti yhtyeiden harjoittelutilojen kysyntä on ollut ainakin 1990-luvun lopulta
tarjontaa suurempi. Harrastustilaongelmaa ratkaisemaan nuoret
musiikin harrastajat perustivat Pelastakaa Joensuun Bändit ry:n
(jatkossa PeBa) vuonna 2003, jonka toimesta Joensuuhun syntyi
yhtyeiden harjoittelukeskittymä. (Turunen ym. 2011, 7.) Parhaimmillaan PeBan alaisuudessa harjoitteli noin 20 yhtyettä keskellä
Joensuun keskustaa ja yhdistyksen jäsenmäärä oli noin 30 henkilöä. Samassa kiinteistössä sijaitsi Joensuun kaupungin nuorisokahvila Scream, jossa harjoitteli joitakin kymmeniä yhtyeitä. Tällä
hetkellä huonokuntoinen talo on purettu ja tilanne rakennetaan
Joensuun seudun Osuuspankin kiinteistö, jonka valmistumisaika
on vuonna 2015. Pienempi harjoittelukeskittymä löytyi Joensuun
Popmuusikot ry:n vuokraamasta vanhan pelastuslaitoksen tiloista,
jossa harjoitteli useampi yhtye. Sittemmin myös pelastuslaitok-

5

Joensuun bändit Facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/joensuunbandit/.
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sen talo on purettu ja tilalle on aloitettu uudisrakentaminen. Tällä
hetkellä Joensuussa on muutamia bänditilakeskittymiä ja useita
yksittäisiä harjoittelutiloja, jotka ovat pääsääntöisesti yksityisten
toimijoiden omistuksessa.
Teosto, Suomen Jazz & Pop Arkisto ja paikalliset toimijat toteuttivat keväällä 2013 Treenikämpät Nyt – tarvitaanko lisää treenikämppiä? -kyselyn, missä selvitettiin treenikämppien saatavuutta, määrää ja niiden ominaisuuksia. Kyselyllä kerättiin tietoja
musiikin tekemisen ja harjoittelun ehdoista Suomen suurissa
kaupungeissa. Samankaltainen kysely toteutettiin jo aikaisemmin Helsingin seudulla syksyllä 2012. Keväällä treenikämppätietoja kerättiin Jyväskylästä, Joensuusta, Oulusta, Tampereelta
ja Turusta. Joensuun Popmuusikot ry oli mukana toteuttamassa
kyselyä. (Teosto, Suomen Jazz & Pop Arkisto 2013.)
Treenikämpät Nyt – tarvitaanko lisää treenikämppiä? -kyselyn
vastasi Joensuun seudulta 112 muusikkoa. Heistä 93,8 % oli miehiä
ja 6,3 % naisia. Vastaajista 68,8 % kertoi harrastavansa musiikkia,
25,9 % vastasi olevansa puoliammattilaisia, aloittelijoita oli vastaajista oli 3,6% ja musiikin ammattilaisia kyselyyn vastanneista oli 1,8
%. Treenitilasta kysyessä 75,9 % vastasi, että heillä on treenikämppä ja 24,1 % puolestaan vastasi treenitilan vielä puuttuvan. Kaikista
vastaajista kuitenkin 94,6 % oli sitä mieltä, että Joensuussa ei tällä
hetkellä ole riittävästi treenitiloja. Tulos on mielenkiintoinen ottaen
huomioon sen, että 75,9 % kyselyyn vastanneista muusikoista oli
treenitila. Tulosta analysoitaessa voidaan pohtia mm. sitä, että
treenitiloja kyllä on, mutta muusikot eivät ole niihin ehkä tyytyväisiä. (Teosto, Suomen Jazz & Pop Arkisto 2013.)
Joensuussa harjoitustiloja on kyselyn mukaan eniten teollisuustai varastorakennuksissa (29,4 %). Tämän lisäksi bändien treenitiloja löytyy väestönsuojista (14,1 %), liiketiloista tai toimistotiloista (11,8%) ja muista erityisesti treenikämpiksi tarkoitetuista
tiloista (11,8 %). Tiloista 82,4 % on maksullisia treenitiloja ja 97
% vastaajista maksaa säännöllistä kuukausivuokraa. Kyselyyn
vastanneiden harjoitustilat sijaitsevat enimmäkseen kaupungin
keskustassa ja teollisuusalueella. Reijola näkyy lukemissa seuraavana Joensuun kaupungin siellä omistamien treenitilojen johdosta. Treenitiloja löytyy lisäksi mm. Noljakasta, Utrasta, Siihtalasta,
Karsikosta, Iiksenvaaralta ja Rantakylästä. Harjoitustiloja etsitään
ja on löydetty joka puolelta kaupunkia. (Teosto, Suomen Jazz &
Pop Arkisto 2012.)
Harjoittelemassa käydään kyselyn mukaan joko muutaman kerran (51,8 %) tai yhden kerran (30,6 %) viikossa. Päivittäin treenikämpillä käy 7,1 % vastaajista. Samassa tilassa harjoittelee 89,4
% vastaajan mukaan useampia kokoonpanoja. Muiden kanssa
suhteet ovat hyvät ja soittovuoroista sovitaan usein internetissä olevan kalenterin kautta. Ristiriitoja tulee eniten soitinten
lainaamisesta kysymättä ja yleisestä asioiden (mm. vuokran
hoitamattomuus, siivous) hoitamattomuudesta. Treenitilasta
on tullut tietoa 63,5 % osalta kavereilta ja 20 % tilan omistajalta.
Mitään selkeää tiedotuskanavaa treenitiloille ei ole. Erityisinä
ehtoina treenitiloissa vastaajien mukaan usein on soittoaikojen
rajoittaminen tiettyihin kellonaikoihin, yleinen siisteys ja vuokran
maksaminen ajallaan. (Teosto, Suomen Jazz & Pop Arkisto 2013.)
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Kyselyn perusteella voi todeta, että Joensuussa on yhtyeiden
harjoitustiloja, mutta niiden kunto ja käyttötarkoitus eivät aina
välttämättä vastaa muusikoiden tilatarpeita. Joensuun Popmuusikot ry:n hallinnoima Harjoitus- ja työtilahotelli-hanke selvitti
vuoden 2013 aikana potentiaalisia kiinteistöjä ja uudenlaista toimintamallia tilaongelman ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä hanke
on edennyt siihen pisteeseen, että sopiva kiinteistä on löydetty ja
sen kunnostamiseksi käydään rahoitusneuvotteluja. Mikäli asiat
etenevät suunnitelmien mukaan, maakunta saa uuden Joensuun
Popmuusikot ry:n hallinnoiman bändien talon vielä vuonna 2014.

tojen osuus 3,3 miljoonaa euroa. Ilosaarirockin asiakkaiden rahankulutuksesta yli 70 % kohdistuu festivaalialueen ulkopuolella.
Suurimpia kulueriä ovat mm. ruoka ja juoma 1,8 Milj., matkustaminen 1,5 Milj. Sekä ostokset päivittäistavarakaupoissa 1,2 Milj.

3.5 Musiikkitapahtumat

3.6 Apurahat ja avustukset

Musiikkitapahtumien vaikutus maakunnan matkailuun ja tapahtumien alueelle jättämiin tuloihin on merkittävä. Perinteisesti tapahtumien taloudellista merkittävyyttä selvitettäessä on käytetty
ns. pohjoismaista tutkimusmenetelmää, joka jakaantuu meno- ja
tulomenetelmään. Menomenetelmässä eli matkailijatutkimuksessa
selvitetään mm. tapahtumaan tulevien matkailijoiden käyttämää
rahamäärää ja sen toimialoittaista jakautumista. Tulomenetelmässä
eli yritystutkimuksessa puolestaan kysytään yrittäjiltä heidän arvioitaan matkailijoiden aiheuttamasta ylimääräisestä tulosta. Tapahtumien taloudellista vaikuttavuutta tutkittaessa on usein hyödynnetty enemmän menomenetelmää. Tämän lisäksi oletuksena on,
että tapahtuma vaikuttaa tapahtumapaikkakunnan aluetalouteen
myös muuten kuin matkailijoiden kautta, esimerkiksi palkkaamalla
henkilökuntaa, tekemällä erilaisia hankintoja tai vuokraamalla tiloja
paikkakunnalla. Tapahtumien aluetaloudelliset vaikutukset voidaan
edelleen jakaa välittömiin (suoriin, primäärisiin), välillisiin (epäsuoraan, sekundäärisiin) ja johdettuihin vaikutuksiin. (Mikkonen ym.
2008, 11-12.) Tämän lisäksi Kainulainen (2005) näkee, että tapahtumien kokonaisvaikutuksia arvioitaessa tulee primääristen ja sekundääristen vaikutusten rinnalle nostaa myös tapahtumien tertiääriset
merkitykset kuten imagovaikutukset tai tapahtumien vaikutukset
paikkakunnan sosiaaliselle ja kulttuuriselle elämälle (Mt).

Taiteen edistämiskeskus (entinen Pohjois-Karjalan taidetoimikunta) myöntää vuosittain taiteilijoiden ja työryhmien apurahoja
sekä yhteisöjen avustuksia säveltaiteeseen. Avustukset jaetaan
kohde- ja työskentelyapurahoihin sekä valtionavustuksiin. Vuonna 2012 jaettiin lisäksi erityisavustuksia lastenkulttuurin edistämiseksi. Selvityksessä käytetyt apuraha- ja avustustiedot on
saatu Taiteen edistämiskeskuksen Joensuun sivutoimipisteeltä.

Vuonna 2013 tehdyn selvityksen6 perusteella voi sanoa, että Ilosaarirockin aluetaloudelliset vaikutukset olivat yhteensä 10,5
miljoonaa euroa.7 Suoraa festivaaliviikonlopun aikaista kulutusta
oli 7,2 miljoonaa ja Ilosaarirockin lipunmyynnin, tuotannon ja os-

6

Lähdeaineistona on käytetty Holopaisen & Kinnusen vuonna 2013 toteuttamaa
Ilosaarirockin asiakasprofiilia käsittelevää, tällä hetkellä vielä julkaisematon opinnäytetyötä ja taloustietojen analysoinnin on toteuttanut Projektitoimisto Proper Oy:n
Teemu Purmonen ja Ville Tyrväinen.

7

Ilosaarirockin aluetaloudellisia vaikutuksia on tutkittu edellisen kerran vuonna 2008,
jolloin matkailutulon arvoksi laskettiin 3 813 501 euroa. Luku pitää sisällään matkailijan kaiken rahankäytön festivaalin aikana eli lippumenot, rahankäytön tapahtumassa
ja rahankäytön paikkakunnalla. Ilosaarirockin ulkopaikkakuntalaisten kävijöiden
rahankäyttö henkilöä kohden vuorokaudessa oli päiväkävijöillä 55,15 euroa, maksullisessa majoituksessa yöpyvillä 77,80 euroa ja ilmaismajoituksessa yöpyvillä matkailijoilla 68,30 euroa. Vertailuna Lieksan Vaskiviikon matkailutulon kokonaisarvoksi
on laskettu 390 409 euroa. Matkailijoiden rahankäytön osalta Lieksan Vaskiviikon
päiväkävijät käyttävät 67 euroa, maksullisessa majoituksessa yöpyvät 71,80 euroa
ja ilmaismajoituksessa yöpyvät matkailijat 35,70 euroa. Lukuja tarkasteltaessa on
otettava huomioon, että summat ovat luonnollisesti suurempia niissä tapahtumissa,
joissa liput ovat kalliimpia. (Mikkonen ym. 2008, 75-76.)
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Teoston tietojen mukaan Pohjois-Karjalassa järjestettiin vuonna 2012 yhteensä 1 504 elävän musiikin tapahtumaa, mikä käsittää 2,66 % kaikista Suomessa järjestetyistä elävän musiikin
tapahtumista. Pohjois-Karjalan elävän musiikin tapahtumista 81
% järjestettiin Joensuun seutukunnalla.

Valtion musiikkitoimikunta (entinen Valtion säveltaidetoimikunta)
jakaa taiteilija-apurahoja yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain noin 75 taiteilijaa,
joista yli puolet työskentelee viisi- tai kolmivuotisen apurahan turvin
ja muut yksi- tai puolivuotisella apurahalla. Toimikunta jakaa muita säveltaiteen apurahoja ja avustuksia yhteensä noin 2 miljoonaa
euroa vuodessa, josta tuetaan mm. orkestereiden, yhtyeiden ja kuorojen konserttitoimintaa. Taiteilijat saavat kohdeapurahoja yleensä
soitinten hankintaan, säveltämiseen ja konsertoimiseen. Tämän lisäksi toimikunta jakaa säveltaiteen kirjastoapurahoja ja -avustuksia
taiteilijoille, joiden teoksia on julkaistu nuotteina tai äänitteinä tai
joiden esityksiä on tallennettu äänitteille. Apurahan saa vuosittain
noin 60-65 säveltaiteilijaa ja jaettava summa on yhteensä 113 000
euroa (vuonna 2013). Toimikunta valitsee myös säveltaiteen valtionpalkinnon saajan sekä arvioi opetus- ja kulttuuriministeriölle mm.
valtakunnallisten kulttuuritapahtumien hakemuksia. Taideneuvosto
nimeää toimikunnan jäsenet aina kaksivuotiskausiksi. (Taiteen edistämiskeskus.) Selvityksessä käytetyt apuraha- ja avustustiedot on
poimittu Taiteen edistämiskeskuksen internetsivuilla julkaistuista
avustuspäätöksistä.
Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto tukee popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa jakamalla apurahoja alan harrastajille.
Rahasto on myöntänyt apurahoja vuodesta 1997, jolloin luotiin
miljoonan markan rahasto, jonka korkoja ryhdyttiin jakamaan
yhdistyksen aatteen ja sääntöjen mukaisesti paikallisille musiikintekijöille. Nykyään yhdistys jakaa suoraan talousarvion varauksien
mukaisesti avustuksia paikallisille musiikintekijöille ja tapahtumille
yhdistyksen nettotuotoista. Apurahojen saajat löytyvät Joensuun
Popmuusikoiden internetsivuilta. Joensuun Popmuusikoiden rahasto on myöntänyt vuosina 1997-2013 apurahoja yhteensä noin
240 000 euroa ja lisäksi yhdistyksen jakamia erityisavustuksia
on myönnetty vuosina 2003-2010 noin 60 000 euroa. Joensuun
Popmuusikoiden rahaston kautta on saanut tukea 530 muusikin
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Vuosi

Pohjois-Karjalan
taidetoimikunta / TAIKE

Valtion säveltaidetoimikunta
/ Musiikkitoimikunta

Joensuun
Popmuusikot ry

Joensuun
kaupunki

OKM

Yhteensä

2010

16351

55800

15039

19600

85000

191790

2011

43591

70500

20407

17550

85000

237048

2012

25875

55800

21590

21450

86000

210715

2013

27077

55800

13944

18800

104000

219621

112 894

237 900

70 980

77 400

360 000

859 174

Taulukko 3. Pohjois-Karjalaan kohdistuneet musiikin apurahat ja avustukset vuosina 2010-2013

harrastajaa. Apurahoja myönnetään kolme kertaa vuodessa. Apurahan saaja voi olla joko yksityinen henkilö tai yhteisö. Apurahoja
myönnetään harkinnan mukaan mm. tallenteiden tuottamisesta,
esiintymismatkoista ja koulutukseen osallistumisesta aiheutuviin
kustannuksiin sekä muihin popmusiikkiin läheisesti liittyviin hankkeisiin. Kustannukset korvataan kokonaan tai osittain. Yksittäisen
apurahan suuruus on korkeintaan 1 000 euroa poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa
hakuajan päättymisestä. Myönnetyt varat palautetaan rahaston
käyttöön, mikäli hakija ei toimita tositteita hankkeeseen liittyvistä kuluista mainitun ajan kuluessa. Samalle hakijalle myönnetään
enintään yksi apuraha vuoden välein. Toisin sanoen avustusta
saanut hakija ei voi osallistua kolmeen seuraavaan hakuun. Apurahojen hakuajat päättyvät vuosittain 15.1., 30.4. ja 15.9. Päätöksistä ilmoitetaan haukijoille kirjallisesti. (Joensuun Popmuusikot
ry.) Selvityksessä käytetyt apuraha- ja avustustiedot on saatu
Joensuun Popmuusikot ry:n kautta.
Joensuun kaupungin kulttuuripalvelujen kautta on mahdollista
hakea kohdeavustuksia, taiteilijan työskentelyavustuksia, taiteilijan työtila-avustuksia, kaupungin lahjoitusrahaston avustusta ja
Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustusta. Selvityksessä käytetyt apuraha- ja avustustiedot on saatu Joensuun kaupungin
kulttuurisihteeriltä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö (jatkossa OKM) jakaa avustuksia valtakunnallisille taide- ja kulttuuritapahtumille. Avustuksen
tarkoitus on turvata taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittävien tapahtumien järjestäminen kaikkialla Suomessa. Lisäksi
OKM voi jakaa vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia. Selvityksessä käytetyt apuraha- ja avustustiedot on poimittu OKM:n
internetsivuilla julkaistuista avustuspäätöksistä.
Vuosina 2010-2013 Pohjois-Karjalaan kohdistuneita musiikin
avustuksia ja apurahoja on jaettu yhteensä 859 174 euroa (ks.
taulukko 3). Pohjois-Karjalaan kohdistuvat musiikin avustukset
ja apurahat ovat vuosittain yhteensä noin 200 000 euroa Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan (nyk. Taiteen edistämiskeskus,
Joensuun sivutoimipiste), Valtion säveltaidetoimikunnan (nyk.
Valtion musiikkitoimikunta), Joensuun Popmuusikot ry:n, Joensuun
kaupungin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön osalta. Edellä mai-
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nituissa avustuksissa ja apurahoissa ei ole huomioitu yksittäisiä
säätiöitä tai muita apurahoja ja avustuksia jakavia toimijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen valtakunnallisille taide- ja kulttuuritapahtumille ovat saaneet Pohjois-Karjalassa
vuosina 2010-2013 Joensuun Popmuusikot ry Ilosaarirock-festivaalin järjestämiseen, Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry
Lieksan Vaskiviikon järjestämiseen, Rääkkylä Folk ry Kihaus Folk
-kansanmusiikkifestivaalin järjestämiseen ja Suomen Gospel ry
Joensuun Gospel-musiikkifestivaalin järjestämiseen.

3.7 Yritystoiminta
Toimialaluokitus jaottelee yritykset toimialaluokkiin niiden pääasiallisen taloudellisen toiminnan mukaan. Pääasiallista toimintaa on se, jolla tuotetaan suurin osa yrityksen arvonlisäyksestä.
Luokituksena käytetään Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (NACE) johdettua Suomen kansallista versiota
(TOL). (Tilastokeskus.)
Pohjois-Karjalan musiikkialan yritysten tietolähteenä on käytetty
Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokitusta. Musiikkialaan kuuluvat
TOL-luokitukset noudattavat Fact Sheet – Luovat alat -julkaisua (2010, 88), jossa musiikkialaan katsotaan kuuluvan yrityksiä
seuraavista 13 Tilastokeskuksen TOL-luokasta (ks. liite 2):
18200
26400
32200
46432
46494
47595
47630
59200
74901
85520
90010
90020
90040

Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
Viihde-elektroniikan valmistus
Soitinten valmistus
Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
Äänitysstudiot; äänitteiden
ja musiikin kustantaminen
Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
Taiteen ja musiikin koulutus
Esittävät taiteet
Esittäviä taiteita palveleva toiminta
Taidelaitosten toiminta.
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Tämän lisäksi selvitystä varten on tilattu Tilastokeskuksen
aineisto luokasta 88919 Muu lasten päivähoito, minkä tarkoituksena olisi selvittää musiikkikoulujen sijoittuminen TOL-luokituksessa. Yritysaineiston täydentämiseksi on verrattu Tilastokeskuksen TOL-luokituksen aineistoa Pohjois-Karjalan
yritysrekisterin tietoihin. Pohjois-Karjalan yritysrekisteri8 on
maakunnallinen rekisteri, jota ylläpitävät seudulliset kehittämisyhtiöt JOSEK, KETI ja PIKES. Yritysrekisteri on maksuton sekä
mukana oleville yrityksille että käyttäjille. Selvityksen aineisto
on muodostettu näiden kahden rekisterin tiedoista.
Tilastokeskuksen yritysaineiston lisäksi Pohjois-Karjalan yritysrekisteristä on luokitukseen otettu mukaan yritykset luokasta
90030 Taiteellinen luominen. Lisäksi yritysrekisterin aineistoa
käsitellessä kävi ilmi yksi yritys, jonka toiminta kuuluu musiikkialaan, mutta yritys on luokitellut oman toimintansa luokkaan
46150 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden
agentuuritoiminta.
Yritysten tarkasteleminen pelkän Tilastokeskuksen yritysaineiston perusteella on haastavaa, sillä luokkiin kuuluu myös paljon
sellaisia yrityksiä, joilla ei ole todellisuudessa mitään tekemistä
musiikkialan kanssa. Musiikkialan yritysten esiin saamiseksi
yritykset on käytävä yksitellen läpi ja niistä on poimittava ne,
jotka todellisuudessa harjoittavat musiikkialan yritystoimintaa.
Tilastokeskuksen aineiston perusteella musiikkialaksi luokiteltavissa TOL-luokissa oli yrityksiä Pohjois-Karjalassa yhteensä 99
kappaletta. Näistä musiikkialan yrityksiä oli todellisuudessa 66
kappaletta. Pohjois-Karjalan yritysrekisterin vertailuaineistossa
oli puolestaan yhteensä 98 yritystä, joista musiikkialan yrityksiä
oli 45 kappaletta. Aineistojen yhdistämisen jälkeen Pohjois-Karjalan musiikkialan yritysten kokonaismääräksi voidaan arvioida 77 yritystä. Seuraavaksi eritellään Tilastokeskuksen aineiston
ja musiikkialan yritysten tietoja toimialaluokittain.
18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto: 4
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto (TOL: 18200) -luokkaan kuuluu neljä yritystä, joista kaksi on osakeyhtiötä ja kaksi
yksityistä elinkeinoharjoittajaa. Yritysten liikevaihto on kolmen
yrityksen osalta 1-199999 euroa ja yhden yrityksen liikevaihtotiedot puuttuvat. Kaikkien neljän yrityksen henkilöstömäärä
kuuluu luokkaan 0-4.
26400 Viihde-elektroniikan valmistus : 1
Viihde-elektroniikan valmistus (TOL: 26400) -luokkaan kuuluu
yksi yritys, jonka oikeudellinen muoto on avoin yhtiö. Yrityksen
liikevaihto kuuluu luokkaan 1-199999 euroa. Yrityksen henkilöstömäärä kuuluu luokkaan 0-4.
32200 Soitinten valmistus : 5
Soitinten valmistus (TOL: 32200) -luokkaan kuuluu yhteensä
viisi yritystä, joista kaksi on yksityistä elinkeinoharjoittajaa, kaksi
osakeyhtiöitä ja yksi avoin yhtiö. Yrityksistä yhden liikevaihtotiedot puuttuvat, kolmen yrityksen liikevaihto kuuluu luokkaan

8

Pohjois-Karjalan yritysrekisteri: http://yritysrekisteri.josek.fi
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1-199999 euroa ja yhden 400000–999999 euroa. Neljän yrityksen henkilöstömäärä kuuluu luokkaan 0-4 ja yhden luokkaan
5-9. Yritykset työllistävät yhteensä 13 henkilöä.
46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa: 1
Viihde-elektroniikan tukkukauppa (TOL: 46432) -luokkaan kuuluu yksi osakeyhtiö, jonka liikevaihto kuuluu luokkaan 1-199999
euroa. Yrityksen henkilöstön määrä kuuluu luokkaan 0-4 henkilöä ja se työllistää 0,4 henkilöä.
46494 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa: 2
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa (TOL: 46494) -luokkaan kuuluu kaksi yksityistä elinkeinoharjoittajaa. Yritysten liikevaihdot
kuuluvat luokkaan 1-199999 euroa ja henkilöstön määrä luokkaan 0-4 henkilöä.
47595 Soittimien ja
musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa: 5
Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa (TOL: 47595)
-luokkaan kuuluu viisi yritystä, joista neljä on yksityistä elinkeinoharjoittajaa ja yksi osakeyhtiö. Kahden yrityksen liikevaihtotieto puuttuu ja kolmen liikevaihto kuuluu luokkaan 1-199999
euroa. Kaikkien yritysten henkilöstön määrä kuuluu luokkaan
0-4 henkilöä ja yritykset työllistävät kaksi henkilöä. Vuonna
2011 Joensuussa toimi kaksi soittimien ja musiikkitarvikkeiden
vähittäiskauppaa, Karjalan Musiikki Ky ja Ykkös-Musiikki Oy, jotka työllistivät yhteensä neljä henkilöä. Kumpikin yritys lopetti
toimintansa vuonna 2012. Sittemmin Ykkös-Musiikin tilalle on
perustettu Kimmon soitin, mikä jatkoi edeltäjänsä musiikkikauppatoimintaa vuoden 2013 loppuun saakka.
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa: 1
Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa (TOL: 47630)
-luokkaan kuuluu yksi osakeyhtiö, jonka liikevaihto kuuluu
luokkaan 200000–399999 euroa. Yrityksen henkilöstön määrä kuuluu luokkaan 0-4 henkilöä ja se työllistää kolme henkilöä.
59200 Äänitysstudiot;
äänitteiden ja musiikin kustantaminen: 17
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen (TOL:
59200) -luokkaan kuuluu 17 yritystä, joista 10 on yksityisiä
elinkeinoharjoittajia, viisi osakeyhtiöitä ja kaksi kommandiittiyhtiöitä. Kahden yrityksen liikevaihtotieto puuttuu ja 15 yrityksen
liikevaihto kuuluu luokkaan 1-199999 euroa. Kaikkien 17 yrityksen henkilöstön määrä kuuluu luokkaan 0-4 henkilöä ja yritykset
työllistävät viisi henkilöä.
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut: 14
Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut (TOL: 74901) -luokkaan
kuuluu 14 yritystä, joista kahdeksan on yksityisiä elinkeinoharjoittajia, neljä osakeyhtiöitä ja kaksi kommandiittiyhtiötä. Neljän
yrityksen liikevaihtotieto puuttuu, seitsemän yrityksen liikevaihto kuuluu luokkaan 1-199999 euroa, yhden luokkaan 200000399999 euroa, yhden luokkaan 400000-999999 euroa ja
yhden luokkaan 1000000-1999999 euroa. Yrityksistä 11 henkilöstön määrä kuuluu luokkaan 0-4 henkilöä ja kolmen luokkaan
5-9 henkilöä. Yritykset työllistävät yhteensä 21 henkilöä.
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85520 Taiteen ja musiikin koulutus: 3
Taiteen ja musiikin koulutus (TOL: 85520) -luokkaan kuuluu kolme
yritystä, joista yksi on yksityinen elinkeinoharjoittajia ja kaksi aatteellista yhdistystä. Kahden liikevaihtoa ei käsitteellisesti ole ja yhden kuuluu luokkaan 1-199999 euroa. Yritysten henkilöstön määrä
kuuluu luokkaan 0-4 henkilöä ja ne työllistävät seitsemän henkilöä.
90010 Esittävät taiteet: 15
Esittävät taiteen (TOL 90010) -luokkaan kuuluu 15 yritystä, joista viisi on yksityistä elinkeinoharjoittajaa, kuusi osakeyhtiötä ja
neljä aatteellista yhdistystä. Viiden yrityksen liikevaihtotieto
puuttuu, neljällä ei käsitteellisesti ole liikevaihto, viiden kuuluu
suuruusluokkaan 1-199999 euroa ja yhden 400000–999999
euroa. Yrityksistä 14 henkilöstön määrä kuuluu luokkaan 0-4
henkilöä ja yhden luokkaan 5-9 henkilöä. Yritykset työllistävät
yhteensä 16 henkilöä.
90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta: 4
Esittäviä taiteita palveleva toiminta (TOL: 90020) -luokkaan
kuuluu neljä yritystä, joista yksi on yksityinen elinkeinoharjoittaja, kaksi osakeyhtiötä ja yksi aatteellinen yhdistys. Yhden yrityksen liikevaihto puuttuu, yhdellä ei käsitteellisesti ole, yhden
kuuluu luokkaan 1-199999 ja yhden 1000000–1999999 euroa.
Kahden yrityksen henkilöstön määrä kuuluu luokkaan 0-4 henkilöä, yhden 10-19 henkilöä ja yhden 20-49 henkilöä. Yritykset
työllistävät yhteensä 41 henkilöä.
90040 Taidelaitosten toiminta: 0
Taidelaitosten toiminta (TOL: 90040) -luokkaan ei kuulu yhtään
yritystä.
88919 Muu lasten päivähoito: 0
Muu lasten päivähoito (TOL: 88919) -luokkaan ei kuulu yhtään
musiikkialan yritystä. Yritystiedot tilattiin Tilastokeskukselta vertailuaineiston aikaansaamiseksi, koska haluttiin varmistaa, kuuluuko luokkaan musiikkikouluja. Tulos ei tuottanut yhtään hakua.
90030 Taiteellinen luominen: 4
Pohjois-Karjalan yritysrekisterin perusteella nousi esille, että
Taiteellinen luominen (TOL: 90030) -luokkaan kuuluu neljä yksityistä elinkeinoharjoittajaa. Yritysten liikevaihtotiedot puuttuvat.
Yritysten henkilöstön määrät kuuluvat luokkaan 0-4 henkilöä.
46150 Huonekalujen, taloustavaroiden ja
rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta: 1
Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta (TOL: 46150) -luokka nousi esille Pohjois-Karjalan yritystietoja vertailtaessa. Luokkaan kuuluu yksi yksityinen
elinkeinoharjoittaja. Yhtiön toimialana on musiikin opetuksessa
ja musiikin tuotannossa käytettävien AV-laitteiden ja palvelujen tarjoaminen, musiikin opetuksessa ja musiikkituotannossa
tarvittavien oppimateriaalien ja tarvikkeiden valmistus, maahantuonti sekä tukku- ja vähittäiskauppa, musiikin opetukseen
sekä musiikkimateriaalien valmistukseen liittyvä koulutus, konsultointi ja julkaisutoiminta, musiikillisten äänilevyjen, ääninauhojen ja videoesitysten tuotantotoiminta, soitininstrumenttien
maahantuonti sekä tukku- ja vähittäiskauppa, musiikkitilai-
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suuksien järjestäminen, tilaisuuksissa tarvittavien musiikkiesitysten esittäjien välittäminen sekä mainosvalokuvaustoiminta,
ATK-palvelut, ohjelmistojen ja ATK-laitteiden välitys, myynti ja
vuokraus sekä autonvuokraus.
Yhteenvetona voi todeta, että Tilastokeskuksen TOL-luokituksen
ja Pohjois-Karjalan yritysrekisterin mukaan Pohjois-Karjalassa
toimii tällä hetkellä 77 musiikkialan yritystä ja ne työllistävät
tilastotietojen mukaan noin 109 henkilöä. Selvityksen mukaan
Pohjois-Karjalan musiikkialaan liittyvien yhdistysten ja yritysten
yhteenlaskettu liikevaihto on yhteensä 15 767 000 euroa.

3.8 Musiikkialan klusteri
Pohjois-Karjalan musiikkialan klusterin muodostavat alan keskeiset toimijat ja heidän sidosryhmänsä ja verkostonsa. Klusterin
ytimessä on musiikkialan ydin: teokset, tallenteet ja elävä musiikki. Pohjois-Karjalassa teoksiin liittyvät toimijat eli säveltäjät
sanoittajat, sovittajat ja kustantajat, ovat musiikintekijöitä, jotka
saavat elantonsa heille maksettavien tekijänoikeus- ja esiintymiskorvausten perusteella. Teoston tietojen perusteella Pohjois-Karjalassa oli vuonna 2012 yhteensä 543 musiikintekijää,
jotka saivat korvauksia Teostolta.
Musiikin ammattilaisten lisäksi Pohjois-Karjalassa on erittäin
laaja musiikinopiskelijoiden ja -harrastajien joukko. Suuren
suomalaisen bändirekisterin ja Joensuun Popmuusikot ry:n rahastopäätösten tietojen vertailun mukaan Pohjois-Karjalassa on
451 aktiivisesti toimivaa yhtyettä, joissa on kaikkiaan noin 1 800
muusikkoa. Pohjois-Karjalan musiikki- ja kansalaisopistoissa,
Joensuun konservatoriossa, Karelia-ammattikorkeakoulussa ja
Itä-Suomen yliopistossa opiskelee vuosittain reilu 5 000 opiskelijaa. Joensuun kaupungin ja Joensuun Popmuusikot ry:n yhteistyönä toteutettu bändivalmennus tavoittaa bändikerhojen kautta
vuosittain noin 100 lasta tai nuorta, jotka ovat iältään 11-13-vuotiaita. Pohjois-Karjalassa on myös kaikkiaan 110 musiikkialan yhdistystä. Sulasolin jäsentietojen mukaan Pohjois-Karjalassa oli
vuonna 2012 yhdeksän kuoroa ja yksi orkesteri, joilla oli yhteensä
239 jäsentä. Kaikkiaan Pohjois-Karjalassa toimii 32 kuoroa. Vahva musiikkiyhdistysten määrä kertoo laajasta harrastajajoukosta.
Pelkästään Joensuun Popmuusikot ry:ssä oli vuonna 2013 yhteensä 522 jäsentä ja Ilosaarirockin vapaaehtoisia lähes 2000.
Kiinnostus musiikkia kohtaan on maakunnassa suurta.

3.9 Musiikin
aluetaloudellinen vaikuttavuus
Selvityksen perusteella voi arvioida, että musiikkialan liikevaihto
on Pohjois-Karjalassa noin 32 miljoonaa euroa (ks. kuva 3). Kun
lukuun lisätään vielä Ilosaarirockin tuoma 7,2 Milj. talousvaikutus,
on Pohjois-Karjalan musiikkialan aluetaloudellinen vaikuttavuus
yhteensä 38 471 000 euroa. Voidaankin sanoa, että Pohjois-Karjalan musiikkialan arvo on noin 40 miljoonaa euroa.
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Pohjois-Karjalan musiikkiklusteri
Liikevaihto: Pohjois-Karjala vs. Suomi

Alaluokka

Koko
Suomi €

Pohjois-Karjalan tiedot

Pohjois-Karjalan
osuus

Yksityinen sektori

216 300 000 €

8 403 580 €

3,89 %

Kansallisooppera

55 900 000 €

Ei tietoa

Kirkko

54 000 000 €

330 000 €

0,61 %

Orkesterit

77 300 000 €

2 300 000 €

2,98 %

Sotilasmusiikki

10 400 000 €

Ei tietoa

IFPI

67 900 000 €

Ei tietoa

Gramex

19 700 000 €

Ei tietoa

Musiikkikustantajat

3 400 000 €

Ei tietoa

Teosto

56 500 000 €

581 000 €

ESEK ja Luses

2 400 000 €

Ei tietoa

Kuntien avustukset

4 000 000 €

Ei tietoa

Valtion apurahat (Taike ja OKM)

7 300 000 €

219 600 €

Yksityisten säätiöiden tuki
musiikille

5 000 000 €

Ei tietoa

Koulutus

Koulutus

270 000 000 €

3 800 000 €

1,41 %

Päällekäisyyksien
poisto

Päällekkäisyyksien poisto

-12 800 000 €

-130 000 €

1,02 %

837 300 000 €

15 504 180 €

1,85 %

Pääluokka

Elävä
musiikki

Äänitteiden
vähittäismyynti

Tekijänoikeuskorvaukset

Apurahat

Yhteensä

Musiikkialan liikevaihto
Music Finlandin laskelmista
johdettuna 15 504 000 €

1,03 %

3,01 %

Musiikkialaan liittyvien
yritysten ja yhdistysten
liikevaihto 15 767 000 €

Musiikkialan liikevaihto yhteensä 31 271 000 €
Kuva 3. Pohjois-Karjalan
musiikkiklusteri:
musiikkialan liikevaihto

Elävä musiikki:
• Yksityinen sektori on arvioitu tekijänoikeuskorvausten ja suurimpien toimijoiden ilmoitusten pohjalta.
• Kirkko sisältää Ev.lut ja Ort. srk ilmoittamat luvut
• Orkesterit sisältää Joensuun kaupunginorkesterin ilmoittaman luvun
• Opperan ja Sotilasmusiikin lukuja ei ole laskettu mukaan
Tekijänoikeuskorvaukset:
• Ainoastaan Teoston korvaus. Gramex ja Musiikkikustantajat ei erittele alueellisesti.
Apurahat:
• Apurahoihin on laskettu tiedossa olevat julkiset apurahat, yksityisten säätiöiden tukea ei ole huomioitu
Koulutus:
• Koulutus sisältää Konservatorion ja Ammattikorkeakoulun luvut
Musiikkialan yritysten (71) ja Yhdistysten (113) liikevaihto on kerätty yrityskohtaisesti kysymällä,
tai käyttämällä Pohjois-Karjalan yritysrekisteriin annetun liikevaihtoluokan keskiarvopistettä.
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4 JÄLKISANAT
Musiikkialan klusteri -hankkeen toteuttaminen ja tämän selvityksen tekeminen osoittivat, että musiikissa ja sen tuottamassa
taloudellisessa vaikuttavuudessa on potentiaalia. Selvityksen
tuloksena voi todeta, että Pohjois-Karjalan musiikkialan arvo on
noin 40 miljoonaa euroa. Musiikkialan arvon selvittämisen lisäksi
tämä selvitys on luonut pohjatietoa jatkotutkimuksille. Lisäksi se
on antanut uusia välineitä ja herättänyt myös paljon kysymyksiä,
joihin tulee tulevaisuudessa reagoida. Jatkossa on tärkeää, että
musiikkialaa ja sen avainlukuja seurataan säännöllisesti. Tällä
tavalla musiikkiala pystyy ennakoimaan omaa toimintaa, kehittymään entistä paremmaksi ja alaa koskeviin muutoksiin pystytään
reagoimaan entistä nopeammin.
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on kehitetty tapahtumien laskennallinen aluevaikutusmalli, jonka avulla
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voidaan laskea vuosittain tapahtumiin liittyvien klustereiden aikaansaamat suorat ja välilliset työllisyys- ja tulovaikutukset. Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen aluevaikutusmalli
(2014) osoittaa, että tapahtumaklusterien tulonmuodostukselle
on ominaista, että vaikutukset leviävät laajalti aluetalouteen eri
toimialoille. Lisäksi tutkimus osoittaa, että jokainen klustereissa
ansaittu liikevaihtomiljoona on monikymmenkertaisesti vähemmän riskialtis aluetalouden häiriöille kuin teollisuudessa ansaittu
liikevaihtomiljoona. Kehitettyä mallia voidaan helposti soveltaa
myös muihin liiketoimintaympäristöihin kuten Pohjois-Karjalan
musiikkialaan ja sen tapahtumiin. Tässä selvityksessä ei ole huomioitu Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallista aluevaikutusmallia, koska se julkaistiin vasta selvityksen valmistuttua.
Malli on esimerkki uudenlaisesta tutkimuksesta, johon myös
musiikki- ja tapahtumatoimijoiden kannattaa jatkossa perehtyä.
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LIITE 1:
Musiikkialan edunvalvonta
ja alan toimijat
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry edustaa kotimaisia muusikkoja ja äänitetuottajia.
Gramexin ovat perustaneet vuonna 1967 musiikkialan järjestöt ja
se edustaa noin 45 000 kotimaista muusikkoa ja äänitetuottajaa.
(http://www.gramex.fi)
IndieCo ry on Suomen riippumattomien levy- ja tuotantoyhtiöiden
yhdistys, joka parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä sekä
tukee suomalaisen musiikkituotannon monimuotoisuutta. (http://
www.indieco.fi)
Vuonna 1963 perustettu Konserttikeskus ry järjestää vuosittain
1200-1500 konserttia ja musiikkityöpajaa kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten järjestäjien
kanssa. Yhdistyksen toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Musiikin edistämissäätiö (MES).
(http://www.konserttikeskus.fi)
Music Finland edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta
ja kansainvälis-tymistä. Organisaatio pitää ääntä suomalaisesta
musiikista, auttaa kansainvälistymään sekä vahvistaa alaa sen
toimintaedellytyksiä. (http://musicfinland.fi)
Musiikin edistämissäätiön eli MESin, jonka Gramex ja Teosto
perustivat ke-sällä 2012, tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiik-kia. Säätiön toiminnassa yhdistyvät
aiemmat ESEKin ja LUSESin tukitoiminnat. MES toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja tai muutoin edistämällä
ja tukemalla taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän
musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin
markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. Edistämistoiminnan piiriin kuuluvat
kaikki musiikkilajit, ja se painottuu ammattimaiseen toimintaan.
Tukitoiminta rahoitetaan Gramexin ja Teoston säätiölle osoittamilla
varoilla, hyvitysmaksuvaroilla sekä valtionavustuksella. Tukitoiminnan tehtävä-alueet ovat: äänitetuotannon tuki, elävän musiikin
tuki, audiovisuaalisen tuotannon tuki., markkinointi- ja vientituki,
työskentelytuki sekä julkaisu-, koulutus- ja tutkimustuki.
(http://www.musiikinedistamissaatio.fi)
Musiikkituottajat ry (entinen ÄKT) on Suomessa toimivien
äänitetuottajien kat-tojärjestö, jonka tarkoituksena on kehittää
suomalaisen musiikkialan toiminta-edellytyksiä. Alan edunvalvonnan lisäksi organisaatio vastaa musiikkimyynnin tilastoinnista,
ISRC-koodin hallinnoinnista, kultalevyistä, Suomen virallisista
lis-toista ja Emma-gaalan vuosittaisesta järjestämisestä.
(http://www.ifpi.fi)
Suomen Jazzliitto ry on vuonna 1966 perustettu suomalaisen
jazzin katto-organisaatio, joka edistää jazzkulttuuria ja toimii jazzin
edunvalvojana Suomessa. Jazzliiton 42 jäsenyhdistystä eri puolilla
maata toimivat itsenäisesti järjestäen omilla paikkakunnillaan konsertteja ja tapahtumia. Liittoon voivat yhteisöjä-seniksi liittyä Suomessa rekisteröidyt jazzyhdistykset ja muut jazzin alalla toimivat
oikeuskelpoiset yhteisöt. Keskeisimpiä Jazzliiton toimintamuotoja
ovat valtakunnalliset kiertueet ja muut jazztapahtumat. Kiertue- ja
konserttitoiminnan lisäksi keskeisiä osa-alueita ovat kansainvälinen yhteistyö sekä erilaiset tiedonvälitys- ja palvelutehtävät.
(http://www.jazzliitto.fi)
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Suomen Kansanmusiikkiliitto ry on kansanmusiikin harrastajien, ammattilaisten ja ystävien oma järjestö, joka on toiminut
Suomessa vuodesta 1968. Alueellista harrastustoimintaa pyörittää
19 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Liitto järjestää monenlaista
toimintaa ja edistää kansanmusiikkialan kehittymistä erilaisilla projekteilla tehden yhteistyötä koko kansanmusiikin kentän
kanssa. Lisäksi Suomen Kansanmusiikkiliitto hoitaa kansainvälisiä
yhteyksiä muun muassa pohjoismaisen kansanmusiikkikomitean,
NORDLEK-neuvoston ja Folklore Suomi Finlandin kautta. (http://
www.kansanmusiikkiliitto.fi)
Suomen musiikkikustantajat ry on vuonna 1976 perustettu
suomalaisen musiikinkustantajien etujärjestö, johon kuuluu 40
jäsentä. (http://www.musiikkikustantajat.fi)
Suomen Muusikkojen Liitto ry on vuonna 1917 perustettu muusikkojen ammattijärjestö, johon kuuluu noin 3.300 jäsentä. Noin
kolmannes jäsenistöstä on orkesterimuusikkoja, ja kaksi kolmannesta toimii freelancereina musiikin eri sektoreilla. Muusikkojen
liitto on muun muassa SAK:n, Kansainvälisen muusikkojen liiton
(FIM) ja Pohjoismaisen muusikkounionin (NMU) jäsen. (http://
www.muusikkojenliitto.fi)
Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry SOA syntyi vuonna 2009
kun Suomen Rocktoimistojen liitto ja Ohjelmatoimistojen liitto
yhdistyivät. Yhdistyksen tehtävänä on sääntöjensä mukaisesti
toimia tavalla, joka edistää koko toimialan toimintaedellytyksiä.
Vaikuttamista tehdään mm. yhteistyössä muiden järjestöjen,
tutkimustoiminnan, lausuntojen ja verkottumisen avulla. Yhdistykseen kuuluvat kaikki merkittävät suomalaiset viihdettä, artisteja ja
bändejä edustavat ohjelmatoimistot ja agentit. Jäseniä liitolla on
(http://www.ohjelmatoimistot.fi)
Suomen rock-klubien liitto ry on perustettu vuonna 2010. Se on
säännöllistä elävän musiikin toimintaa järjestävien klubien yhteenliittymä, joka haluaa tuoda esiin keikkajärjestäjien näkökulman
musiikkibisnekseen. Liittoon kuuluu yli 20 klubia ympäri Suomea.
Valtakunnallinen keikkapäivä on liiton ensimmäinen yhteinen,
julkinen ponnistus.
Suomen Säveltäjät ry on aatteellinen yhdistys, jonka jäsenistö
koostuu nyky- ja klassisen musiikin parissa työskentelevistä
säveltäjistä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia eri puolilla maata
ammattiaan harjoittavien jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä,
valvoa ja tukea säveltäjien taiteellista, ammatillisia ja talou-dellisia etuja sekä edistää maan luovaa säveltaidetta. (http://www.
composers.fi)
Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry on vuonna 1954 perustettu
kevyen musiikin tekijöiden etujärjestö, johon voivat liittyä kaikki
säveltäjät, sanoittajat ja sovittajat, jotka ovat Teoston asiakkaita ja
joilla on riittävästi julkaistua tai julkisesti esitettyä tuotantoa. Yhdistykseen kuuluu yli 700 jäsentä ja sen toimenkuvaan kuuluu oikeus- ja sopimusneuvonta, yleinen edunvalvonta sekä kotimaisen
musiikin te-kemisen tukeminen. Järjestö ottaa myös aktiivisesti
osaa yleiseen kulttuuripoliit-tiseen toimintaan ja tekijänoikeuteen
liittyviin asioihin. (http://www.elvisry.fi)
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry on musiikintekijöiden
järjestö, joka edustaa 27 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltä-jää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Teoston perustehtävänä on mahdollistaa ammattimaisen
suomalaisen musiikintekijän menestyminen. Tämän lisäksi Teosto
kerää ja tilittää musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset heidän
musiikkinsa käytöstä sekä myy ja kehittää ratkaisuja musiikkia
käyttävien asiakkaidensa musiikinkäytön tarpeisiin. Teoston tehtävänä on edistää suomalaisen musiikin monimuotoisuutta ja sen
soimista kotimaassa ja ulkomailla. (http://www.teosto.fi)
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LIITE 2:
Tilastokeskuksen TOL2008-luokitus
musiikkialan yritysten osalta
C
18
1820
18200

Teollisuus
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto

Luokkaan kuuluu: musiikkitallenteiden jäljentäminen (äänilevyt,
CD- ja DVD-levyt, nauhat ja muut äänitallenteet), elokuvia sisältävien CD- ja DVD-levyjen ja nauhojen tai muiden videotallenteiden
monentaminen, atk-ohjelmistojen ja levyillä tai nauhoilla olevien
tietojen monentaminen, tietokonepelien monentaminen
Luokkaan ei kuulu: -painotuotteiden kopioiminen (18110, 18120),
ohjelmistojen kustantaminen (582), elokuvien, videoiden ja
DVD-elokuvien tai muiden sellaisten tuotteiden tuotantoja levitys
(59110, 59120, 59130), filmikopioiden valmistus teatterilevitystä
varten (59120), masterkopioiden tuotanto ääni tai kuvatallenteiden
tuottamista varten (59200), asiakirjojen kuvaaminen mikrofilmille
(74201), kaitafilmien siirtäminen videonauhalle tai DVD-levylle
(74202)

C
32
322
3220
32200

Teollisuus
Muu valmistus
Soitinten valmistus
Soitinten valmistus
Soitinten valmistus

Luokkaan kuuluu: pianojen ja muiden vastaavien kosketinsoitinten
valmistus, myös automaattipianot, viulujen ja muiden jousisoitinten valmistus, kitaroiden ja muiden näppäilysoitinten valmistus,
urkujen, urkuharmonien ja vastaavien valmistus, harmonikkojen
ja muiden samankaltaisten soitinten (concertina ja bandoneon)
valmistus, myös huuliharput, puu- ja vaskipuhaltimien sekä muiden puhallinsoitinten valmistus, rumpujen, ksylofonien ja muiden
lyömäsoitinten valmistus, sähkömagneettisten, sähköstaattisten,
elektroni- ja niiden kaltaisten soitinten valmistus, soittorasioiden,
posetiivien, calliopien sekä soitinsahojen valmistus, soittimien
osien ja tarvikkeiden valmistus: metronomit, ääniraudat ja virityspillit, mekaanisten soitinten kortit, levyt ja rullat sekä soitto-rasioiden mekanismit. Luokkaan kuuluu myös: vihellyspillien, houkutuspillien ja muiden suulla puhallettavien äänimerkinantovälineiden
valmistus, esim. sorsa-, koira- ja tuomaripillit.
Luokkaan ei kuulu: leikkikaluiksi katsottavien soittimien valmistus
(32400), urkujen ja historiallisten soitinten entisöinti (33190), pianon viritys (95290), soitinten korjaaminen (95290), mikrofonien,
vahvistimien, kaiutinten, kuulokkeiden yms. valmistus (26400)

G
C
26

Teollisuus
Tietokoneiden sekä elektronisten
ja optisten tuotteiden valmistus
264
Viihde-elektroniikan valmistus
2640 Viihde-elektroniikan valmistus
26400 Viihde-elektroniikan valmistus
Tähän kuuluu äänen ja kuvan vastaanotto- ja toistolaitteiden valmistus kotikäyttöön ja ajoneuvoihin ym., soitinten vahvistuslaitteiden sekä julkisten tilojen äänentoistojärjestelmiin tarkoitettujen
laitteiden valmistus.
Luokkaan kuuluu: kuvantaltiointi- ja kuvantoistolaitteiden valmistus, televisioiden valmistus, televisiomonitorien valmistus,
äänentaltiointi- ja äänentoistolaitteiden valmistus, stereolaitteiden
valmistus, radiovastaanottimien valmistus, kaiuttimien valmistus,
kotikäyttöön tarkoitettujen videokameroiden valmistus, levyautomaattien valmistus, musiikkisoittimiin ja julkisiin tiloihin tarkoitet-tujen vahvistimien valmistus, mikrofonien valmistus, CD- ja
DVD -soitinten valmistus, karaokelaitteiden valmistus, kuulokkeiden valmistus (esim. radio-, televisio- ja tietokonekäyttöön),
videopelikonsolien valmistus.
Luokkaan ei kuulu: nauhoitettujen tallenteiden jäljentäminen
(tietokone-ääni-, kuva- ym. tallenteet) (18200), tietokoneiden
oheislaitteiden ja tietokoneiden päätelaitteiden valmistus (26200),
puhelinvastaajien valmistus (26300), hakulaitteiden valmistus
(26300), kaukosäädinten valmistus (radio- ja infrapunasignaali)
(26300), radiostudiolaitteiden valmistus, esim. jäljennyslaitteet,
lähetys- ja vastaanottoantennit (26300), videokameroiden valmistus ammattikäyttöön (26300), antennien valmistus (26300),
digitaalisten kameroiden valmistus (26700), elektronisten pelien
valmistus: videopelit, shakkipelit yms. (32400).
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Tukka- ja vähittäiskauppa;
moottorineuvojen ja moottoripyörien korjaus
46
Tukkukauppa
(pl. moottorineuvojen ja moottoripyörien korjaus)
464
Taloustavaroiden tukkukauppa
4643 Kodinkoneiden tukkukauppa
46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Luokkaan kuuluu: viihde-elektroniikan tukkukauppa, kuten esim.
äänen- ja kuvantallennus- ja toistolaitteet: radiot (myös autoradiot), televisiot, videot, vahvistimet, virittimet, kovaääniset,
digisovittimet, audiovisuaaliset laitteet, kuva- ja äänitallenteiden
tukkukauppa.
Luokkaan ei kuulu: matkapuhelinten tukkukauppa (46521), tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden tukkukauppa (46510), valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa (46433), tyhjien ääni- ja
kuvatallennevälineiden tukkukauppa (46521).

G

Tukka- ja vähittäiskauppa;
moottorineuvojen ja moottoripyörien korjaus
46
Tukkukauppa
(pl. moottorineuvojen ja moottoripyörien korjaus)
464
Taloustavaroiden tukkukauppa
4649 Muiden taloustavaroiden tukkukauppa
46494 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Luokkaan kuuluu: yksityiseen ja ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen soittimien ja muiden musiikkitarvikkeiden tukkukauppa.
Luokkaan ei kuulu: viihde-elektroniikan tukkukauppa (46432),
kuva- ja äänitallenteiden tukkukauppa, videonauhat, CD:t, DVD:t
(46432).
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G

Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottorineuvojen ja moottoripyörien korjaus
47
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien kauppa)
475
Muiden kotitaloustavaroiden
vähittäiskappa erikoismyymälöissä
4759 Huonekalujen, valaisimien ja muualla luokittelemattomien
taloustarvikkeiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Luokkaan kuuluu: soittimien (piano, kitara yms.) ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa, nuottien ja partituurien vähittäiskauppa.
Luokkaan ei kuulu: CD- ja DVD-levyjen vähittäiskauppa (47630),
viihde-elektroniikan erikoistunut vähittäiskauppa (47430).

G

Tukka- ja vähittäiskauppa;
moottorineuvojen ja moottoripyörien korjaus
47
Vähittäiskauppa
(pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
476
Kulttuuri ja vapaa-ajan
tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
4763 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
Luokkaan kuuluu: äänilevyjen, audionauhojen, CD-levyjen ja kasettien vähittäiskauppa - videonauhojen ja DVD-levyjen vähittäiskauppa.
Luokkaan kuuluu myös: tyhjien kasettien ja CD-levyjen vähittäiskauppa.

J
59

Informaatio ja viestintä
Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto,
äänitteiden ja musiikin kustan-taminen
592
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
5920 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
59200 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Luokkaan kuuluu musiikki- ja äänitallenteiden alkuperäiskopioiden
(mastereiden) tuotanto, äänitteiden julkaiseminen, markkinointi ja
jakelu tukkuliikkeille, vähittäiskauppiaille ja kuluttajille. Näitä toimintoja voi harjoittaa alkuperäiskopioiden (mastereiden) tuottaja
tai muu yksikkö, joka on hankkinut kyseisten äänitteiden kopiointi- ja jakeluoikeudet. Luokkaan kuuluvat myös äänityspalvelut
studioissa tai muualla sekä yksittäisten radio-ohjelmien tuotanto
radio-asemille. Luokkaan kuuluu myös musiikin kustantaminen, ts.
oikeuksien hankinta, rekisteröinti ja hallinnointi; teosten käyttäminen äänitteissä, radiossa, televisiossa, elokuvissa, esitystilaisuuksissa, paino- ja muissa viestimissä sekä teosten markkinointi.
Näitä toimintoja harjoittavat yksiköt voivat joko omistaa teosten
tekijänoikeudet tai hallinnoida niitä oikeuksien haltijoiden puolesta.
Tähän kuuluu myös nuottien kustantaminen.
Luokkaan ei kuulu: rojalti- ja lisenssimaksujen tai henkisen omaisuuden piiriin kuuluvien patentoitujen kohteiden käyttöoikeuksien
leasing (77400).

M
74
749
749
74901

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet
palvelut liike-elämälle
Muualla luokittelemattomat
erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut

Luokkaan kuuluu: itsenäisten näyttelijöiden, esiintyjien, urheilijoiden ja taiteilijoiden tai heidän tuotantonsa edustaminen esiintymistilaisuuksien hankinta ja tuotannon (kirjat, näytelmät,
valokuvat, taidetyöt) välittäminen kustantajille, tuottajille jne.
Luokkaan ei kuulu: taide- ja urheilutapahtumien järjestäminen
(90020, 93120), näyttelijöiden ja muiden esiintyjien valintatoimistot (roolittamistoiminta) (78100), työnvälitys (78100).

P
85
855
8552
85520

Koulutus
Koulutus
Muu koulutus
Taiteen ja musiikin koulutus
Taiteen ja musiikin koulutus

Luokkaan kuuluvat taide-, teatteri- ja musiikkiharrasteisiin liittyvää ohjausta antavat yritykset, yhteisöt ja vastaavat. Tällaista
harrasteisiin liittyvää ohjausta antavia yksiköitä voidaan kutsua
esimerkiksi kouluksi, studioksi, luokaksi tms. Opetus on pääasiassa
harrastus-, virkistys- ja itseopiskeluaktiviteetteihin liittyvää. Koulutus ei johda koulujärjestelmässä tunnustettuun tutkintoon.
Luokkaan kuuluu: pianonsoiton ja muu soiton opetus, tanssinopetus, tanssi- ja balettikoulut, teatterikoulut (paitsi tutkintoon johtava
koulujärjestelmäkoulutus), kuvataidekoulut ja muu taideopetus
(paitsi tutkintoon johtava koulujärjestelmäkoulutus), esittävien taiteiden koulut (paitsi tutkintoon johtava koulujärjestelmäkoulutus),
valokuvauskoulut (paitsi tutkintoon johtavat)
Luokkaan ei kuulu: oopperan balettioppilaitos (85320).

R
90
900
9001
90010

Taiteet, viihde ja virkistys
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Esittävät taiteet
Esittävät taiteet

Luokkaan kuuluu: teatteriesitysten, konserttien, ooppera- ja tanssiesitysten sekä muiden näyttämöllä tapahtuvien esitysten tuotanto
ja esittäminen: laitosteattereiden ja teatteriryhmien toiminta, myös
nukketeatterit, oopperoiden, orkesterien, yhtyeiden ja kuorojen toiminta, tanssi- ja muiden esittävien ryhmien sekä sirkusten toiminta.
Luokkaan kuuluu myös: itsenäisten esiintyvien taiteilijoiden, kuten
näyttelijöiden, tanssijoiden, muusikoiden, taikurien yms. toiminta,
itsenäisten esiintyvien juontajien, tiskijukkien, karaokevetäjien,
luennoijien, puhujien jne. toiminta. Huomautus: Työsopimuksella
taiteellista työtä tekeviä ei eroteta työnantajansa toiminnasta. Näitä
ovat esim. ravintolassa työskentelevä tiskijukka tai karaokevetäjä,
oppilaitoksessa työskentelevä luennoija jne.
Luokkaan ei kuulu: esittäviä taiteita palvelevat tekniset yms.
palvelut erillisenä toimintana (90020), näyttelijöiden ja muiden
taiteilijoiden henkilökohtaisten agenttien tai ohjelmatoimistojen
toiminta (74901), näyttelijöiden ja muiden esiintyjien valintatoimistot (roolittamistoiminta) (78100), liikkeenjohdon konsulttien
luennointipalvelut (702).
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R
90
900
9002
90020

Taiteet, viihde ja virkistys
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Esittäviä taiteita palveleva toiminta
Esittäviä taiteita palveleva toiminta

Luokkaan kuuluu palkkio- tai sopimusperusteella tapahtuva: teatteriesitysten, konserttien, ooppera- ja tanssiesitysten tuottamista
sekä muuta näyttämötoimintaa palveleva toiminta, kun se ei tapahdu esityksen tuottajan toimesta: itsenäiset teatteri- ja elokuvaohjaajat ja tuottajat, itsenäiset lavastesuunnittelijat ja -rakentajat,
puvustajat, maskeeraajat, tarpeistonhoitajat, itsenäisesti toimivat
järjestäjät, valaistus- ja äänisuunnittelu ja toteutus itsenäisenä
toimin-tana, ilotulitukset, valo- ja äänishowt. Luokkaan kuuluu
myös: musiikki-, tanssi- ja teatterifestivaalien järjestäminen,
kulttuuri- ja taidetapahtumien tuottajien ja tapahtumajärjestäjien
toiminta, kirjallisten teosten, musiikkiteosten ja muun taiteellisen
tuotannon originaaleihin liittyvien oikeuksien hallinnointi.

G

Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottorineuvojen ja moottoripyörien korjaus
46
Tukkukauppa
(pl. moottorineuvojen ja moottoripyörien korjaus)
464
Taloustavaroiden tukkukauppa
4643 Kodinkoneiden tukkukauppa
46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Luokkaan kuuluu: viihde-elektroniikan tukkukauppa, kuten esim.
äänen- ja kuvantallennus- ja toistolaitteet; radiot (myös autoradiot), televisiot, videot, vahvistimet, virittimet, kovaääniset, digisovittimet, audiovisuaaliset lait-teet sekä kuva- ja äänitallenteiden
tukkukauppa.
Luokkaan ei kuulu: matkapuhelinten tukkukauppa (46521), tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden tukkukauppa (46510), valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa (46433) sekä tyhjien
ääni- ja kuvatallennevälinei-den tukkukauppa (46521).

Luokkaan ei kuulu: näyttelijöiden ja muiden taiteilijoiden henkilökohtaisten agenttien tai ohjelmatoimistojen toiminta (74901),
näyttelijöiden ja muiden esiintyjien valintatoimistot (78100), taidenäyttelyt (47781, 91020), elokuviin, musiikkiin, tietokonepeleihin,
tietokoneohjelmiin ja ohjelmistoihin liittyvien oikeuksien hallinnointi- ja lisensointipalvelut (jakelu, kopiointi, esittäminen jne.)
(58, 59), patentti-, lisenssi- ja tavaramerkkioikeuksien hallinnointi
(77400).

R
90
900
9004
90040

Taiteet, viihde ja virkistys
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Taidelaitosten toiminta
Taidelaitosten toiminta

Luokkaan kuuluu: teatteri- ja oopperatalojen, konserttisalien sekä
muiden vastaavien esitystilojen toiminta, kulttuurillisesti painottuneiden monitoimitalojen ja -keskusten toiminta, taidelaitosten
lippukassojen toiminta.
Luokkaan ei kuulu: teatteriesitysten, konserttien, ooppera- ja tanssiesitysten tuotanto, esim. laitosteatterit (90010), elokuvateatterien toiminta (59140), lippupalveluiden toiminta (79900), taidemuseoiden toiminta (91020), kiinteistöjen vuokraus (68209).

34

Musiikkialan klusteri -hanke (S12279) Joensuun popmuusikot ry

P O H J O I S - K A R JA L A N M U S I I K K I A L A 2013

Musiikkialan klusteri -hanke (S12279) Joensuun popmuusikot ry

35

