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Tämä tutkimus on kvalitatiivinen monitapaustutkimus, jossa tutkitaan 

suomalaisen musiikkiteollisuuden arvoketjun sisältöä ja sen muutoksia 

vuosituhannen vaihteen jälkeisenä aikana. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää millainen on suomalaisen musiikkiteollisuuden arvoketjun 

sisältö nykyisin ja miten se on muuttunut musiikkiteollisuuden nykyisen 

murroksen myötä. 

 

Nykyinen murrostilanne johtuu pääosin fyysisten äänitteiden 

myyntimäärien laskusta ja teknologian kehityksestä. Äänitteiden 

myynnistä saatavien tulovirtojen pienennyttyä monet teollisuudenalan 

toimijat ovat joutuneet tehostamaan toimintaansa, ja niiden roolit ovat 

jatkuvan muutoksen alla. Teknologian kehityksen myötä 

teollisuudenalalle on tullut myös uusia toimijoita, jotka ovat 

mahdollistaneet uusia toimintatapoja ja ansaintalogiikoita. 
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This thesis is a qualitative multiple case study which examines the 

content of Finnish music industry value chain and its changes after the 

millennium change. The purpose of this thesis is to analyze the content 

of Finnish music industry value chain and how has it changed during the 

ongoing music industry transformation. 

 

The ongoing transformation is basically a result of the declining record 

sales and technological development. Because the revenue from 

physical record sales has declined, many actors in the music industry 

have been forced to rationalize and change their ways of doing business. 

The technological development has also brought new actors to the music 

industry value chain and they have created new approaches and 

revenue logics in music industry. 
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1 Johdanto 

 

Musiikkiteollisuus on jatkuvasti muuttuva, kehittyvä ja lähes jokaista 

kuluttajaa koskettava teollisuudenala. Nykypäivän kuluttajat kohtaavat 

musiikkiteollisuuden tuotteita päivittäin ja heidän kiinnostus 

teollisuudenalaa kohtaan on yleisesti korkeaa. 

Tämän päivän taloustilanne, markkinatalousajattelu ja nopeasti kehittyvä 

teknologia ovat ohjanneet musiikkiteollisuuden muiden teollisuudenalojen 

tapaan muuttamaan toimintatapojaan ja ansaintalogiikoitaan. 

Teknologinen kehitys on tuonut mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia, 

mikä näkyy myös musiikkiteollisuuden arvoketjun sisällön 

muodostumisessa.  

Musiikkiteollisuuden arvoketju on 2000-luvun vaihteen jälkeen kokenut 

suuria muutoksia, joihin vaikuttaneet keskeiset tekijät ovat olleet fyysisen 

äänitemyynnin lasku ja musiikin jakelun siirtyminen yhä enenevissä 

määrin sähköiseen muotoon. Sähköistyvän jakelun mukanaan tuomat 

muutokset heijastuvat yksittäisten musiikkiteollisuuden toimijoiden 

rooleihin ja täten myös koko teollisuudenalan yhteiseen arvoketjuun. 

Musiikkiteollisuuden arvoketju onkin vuosituhannen vaihteen jälkeen 

saanut osakseen uudenlaisia toimijoita ja samalla myös vanhat toimijat 

ovat joutuneet uudistamaan toimintatapojaan.  

Tässä tutkimuksessa keskitytään kuvaamaan suomalaisen 

musiikkiteollisuuden arvoketjun sisältöä ja sen muutoksia vuosituhannen 

vaihteen jälkeen. Tutkimuksessa käydään läpi suomalaisen 

musiikkiteollisuuden arvontuotannon kannalta keskeiset toimijat ja 

teknologiat sekä tarkastellaan niiden muutoksia. 
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista musiikkiteollisuutta ja sen 

muutoksia musiikkiteollisuuden arvoketjun avulla. Tavoitteena on tutkia, 

mistä tekijöistä ja teknologioista suomalaisen musiikkiteollisuuden 

arvoketju koostuu, ja miten sen sisältö on muuttunut vuosituhannen 

vaihteen jälkeen. 

Tutkimuksen tavoite on vastata seuraavaan tutkimusongelmaan: 

Millainen on suomalaisen musiikkiteollisuuden arvoketjun sisältö nykyisin 

ja miten se on muuttunut musiikkiteollisuuden murroksen myötä? 

Tutkimusongelman voi jakaa lisäksi osaongelmiin: 

 Miten musiikkiteollisuuden arvoketjun eri toimijoiden roolit ovat 

muuttuneet vuosituhannen vaihteen jälkeisenä aikana? 

 Mitkä tekijät ja trendit ovat johtaneet siihen, että toimijoiden roolit 

ovat muuttuneet? 

 Miten uudenlaisten teknologioiden tulo arvoketjuun on muuttanut 

arvoketjun sisältöä?  
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1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan musiikkiteollisuutta ja sen toimijoita 

suomalaisen populaarimusiikin kentässä. Tutkimuksessa tarkoitetaan 

populaarimusiikilla ensisijaisesti kaupallisessa tarkoituksessa 

hyödynnettävää pop-, rock-, tanssi- tai iskelmämusiikkia. Klassinen 

musiikki, jazz, lasten musiikki, kansanmusiikki sekä muut vähemmän 

kaupalliset tyylilajit on rajattu tutkimusalueen ulkopuolelle.  

Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu myös musiikin tekijänoikeuksien laaja 

tarkastelu, musiikkikoulutustoiminta sekä ulkomaisen musiikkiteollisuuden 

muutokset ja tilastot. Ulkomailla tuotettu musiikki ja ulkomaisen 

musiikkiteollisuuden muutokset huomioidaan tutkimuksessa vain niiltä osin 

kuin ne liittyvät suomalaisen musiikkiteollisuuden arvoketjun eri vaiheisiin. 

Eri luvuissa, kohdissa ja kappaleissa esiintyvät tunnusluvut sekä 

tutkimukset kuvaavat ainoastaan suomalaista musiikkiteollisuutta ja sen 

toimintaa ellei toisin mainita. 

Tutkimuksen tarkasteluajankohta on rajattu pääsääntöisesti 

vuosituhannen vaihteen ja nykypäivän väliseen aikajaksoon, mutta 

tutkimuksessa huomioidaan myös vanhempaan ajankohtaan sijoittuvaa 

tietoa siltä osin kuin se on tutkimusongelman kannalta relevanttia tai 

lisäarvoa tuovaa.  

Musiikkiteollisuutta tarkastellaan pääsääntöisesti musiikkiteollisuuden 

arvoketjun sisällön ja sen muutosten näkökulmasta. Arvoketju tarjoaa 

laajan katsauksen koko musiikkiteollisuuteen ja sen eri osa-alueisiin sekä 

tarjoaa samalla relevantin taustan vanhojen ja uusien toimintatapojen 

vertailuun. Arvoketjun ulkopuolisten tekijöiden muutoksia tarkastellaan 

tässä tutkimuksessa vain siltä osin kuin ne vaikuttavat musiikkiteollisuuden 

arvoketjun sisältöön tai sen toimijoiden rooleihin. 

  



10 
 

 
 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdannon jälkeisessä luvussa kerrotaan arvoketjun käsitteestä ja 

pohditaan sen soveltuvuutta musiikkiteollisuuden tarkasteluun. Luvun 

aluksi esitellään Michael Porterin yleinen arvoketju ja Veijo Pönnin 

musiikkiteollisuuden arvoketju sekä niiden eri vaiheiden sisällöt. Luvun 

lopuksi esitellään tutkimuksen runkona toimiva musiikkiteollisuuden 

arvoketju ja sen eri vaiheiden keskeisin sisältö. Arvoketjun eri vaiheet ja 

niiden sisältämät tapahtumat on pyritty kiteyttämään yleiselle tasolle siten, 

että ne auttavat lukijaa hahmottamaan musiikkiteollisuuden toimintaa 

kussakin arvoketjuvaiheessa. 

Musiikkiteollisuuden arvoketjun esittelyn jälkeen käydään läpi 

musiikkiteollisuuden muutoksia. Muutoksia käsitellään yleisestä 

näkökulmasta sekä vuosituhannen vaihteessa alkaneen 

musiikkiteollisuuden murroksen ja siihen vaikuttaneiden tekijöiden 

näkökulmasta. 

Musiikkiteollisuuden muutoksia käsittelevän luvun jälkeen kerrotaan 

tutkimuksen toteutuksesta. Luvussa esitellään tutkimusote, 

aineistonkeruumenetelmät, tutkimusta varten haastatellut henkilöt sekä 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Viidennessä luvussa muodostetaan näkemys siitä, millainen on 

suomalaisen musiikkiteollisuuden arvoketjun sisältö nykyisin ja miten se 

on muuttunut musiikkiteollisuuden murroksen myötä. Tässä luvussa 

pyritään kuvaamaan musiikkiteollisuuden toimijoita ja teknologioita 

yksityiskohtaisesti. Luvun tarkoituksena on vastata myös 

tutkimusongelmaan ja osaongelmiin.  

Viimeisessä luvussa muodostetaan tutkimuksen johtopäätökset sekä 

annetaan ehdotuksia jatkotutkimusaiheille. 
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1.4 Tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet 

 

Artisti 

Artistilla viitataan tässä tutkimuksessa yksittäiseen musiikkiteollisuudessa 

toimivaan artistiin tai yhtyeeseen. Selkeyden vuoksi tutkimuksessa 

käytetään molemmista nimitystä artisti. 

Indie-levy-yhtiö 

On itsenäinen levy-yhtiö. Käsitettä indie-levy-yhtiö käytetään pääasiassa 

erottamaan muut levy-yhtiöt major-levy-yhtiöstä (Wikström 2009, 66). 

Suomessa itsenäiset levy-yhtiöt ovat monesti yhden tai vain muutaman 

henkilön omistamia. Tässä tutkimuksessa indie-levy-yhtiöön viitataan 

myös käsitteillä pieni- ja keskisuuri levy-yhtiö. 

Internet-sovellus 

Internet-sovellusta voidaan käyttää pelkän Internet-selaimen avulla. 

Suomalaisen musiikkiteollisuuden kannalta merkittävä Internet-sovellus on 

Youtube. 

Major-levy-yhtiö 

Major-levy-yhtiö on monikansallinen suuri levy-yhtiö. Major-levy-yhtiöt 

hallitsevat suurta osaa maailman musiikkimarkkinoista. (Wikström 2009, 

66). Suomessa toimii seuraavat major-levy-yhtiöiden paikallisyksiköt: Sony 

Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy, EMI Finland Oy ja 

Warner Music Finland Oy (Musiikkituottajat 2013, A). Kaikki edellä mainitut 

tytäryhtiöt huolehtivat edustamiensa kansainvälisten artistien 

markkinoinnista ja äänitejakelusta Suomen alueella, mutta ne toimivat 

myös suomalaisen musiikin tuottajina (Karhumaa 2000, 92). Major-levy-

yhtiöiden markkinaosuus suomen fyysisen ja digitaalisen musiikin myynnin 

arvosta oli viime vuonna yhteensä noin 86 % (Musiikkituottajat 2013, I). 
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Musiikkiteollisuus 

Musiikkiteollisuus on ammattimaista, suunnitelmallista ja tarkoitushakuista 

musiikkituotteen tuottamista. Musiikkiteollisuuden lopputuotteita ovat 

pääasiassa musiikkikappaleet sekä niihin liittyvät esitykset. (Karhumaa 

2000, 43) Musiikkiteollisuudessa toimivien tahojen voidaan yleisesti katsoa 

tavoittelevan toiminnallaan taloudellista hyötyä. 

Musiikin tilauspalvelu 

Musiikin tilauspalvelulla tarkoitetaan Internet-pohjaista palvelua, johon 

rekisteröitymällä voi kuunnella musiikkia rajatta. Tilauspalvelut toimivat 

kuukausimaksulla tai mainosrahoitteisesti. Kuunneltava musiikki on 

pääsääntöisesti suoratoistomuotoista, joten käyttäjä ei omista 

kuunneltavaa musiikkia (Owsinski 2009, 16). Suomessa tunnetuin musiikin 

tilauspalvelu on Spotify. 

Musiikin latauskauppa 

Musiikin latauskaupat myyvät tiedostomuodossa olevaa musiikkia. 

Musiikin latauskaupasta ostettava digitaalinen musiikkitallenne on usein 

Mp3- tai AAC-tiedostomuodossa. Kansainvälisesti tunnetuin musiikin 

latauskauppa on iTunes. 

Suoratoisto 

Suoratoistolla tarkoitetaan koodatun musiikin tai videokuvan toistamista 

Internet-yhteyden yli ilman tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen 

tallentamista. (Tuomola 2002, 15) 

Tekijänoikeus ja -korvaus 

Musiikkikappale tulee heti valmistuttuaan tekijänoikeuden piiriin, ja sen 

tekijällä tai tekijöillä on kaikki tekijänoikeudet. Kappale saattaa syntyä niin, 

että tekijöiden panos on erotettavissa toisistaan tai niin, että erottelua ei 

voida tehdä. Tapauksesta riippuen tekijänoikeudet kuuluvat siis yhdelle 

henkilölle tai useammalle henkilölle. (Karhumaa 2000, 52) 
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Tekijänoikeudella on monia tehtäviä, mutta liiketoiminnallisesti niistä 

tärkein on taloudellinen. Tekijänoikeuksilla turvataan tekijän 

yksinoikeudellinen määräysvalta teostensa hyödyntämiseen. 

Tekijänoikeuksiin liittyy olennaisena osana oikeus luovuttaa alun perin 

tekijälle kuuluvia taloudellisia oikeuksia kolmansille osapuolille. Luovutus 

on yleensä vastikkeellinen, ja musiikkiteollisuudessa tekijän osuus 

maksetaan tekijänoikeuskorvauksina. (Karhumaa et al. 2010, 185) 

Suomessa musiikin tekijänoikeuskorvauksia hallinnoi pääasiassa Teosto 

ja Gramex. (Musiikkikustantajat 2012, C)     
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2 Arvoketju 
 

Porterin mukaan arvo on summa, jonka asiakas on valmis maksamaan 

yrityksen tuotteesta. Jotta yritys tuottaa voittoa, täytyy sen tuottaman 

arvon ylittää tuotteen valmistuskustannukset. (Porter 1985, 38) Arvon 

luominen onkin yritysten keskeisin tehtävä. Jotta yritys selviää, on sen 

toimialasta riippumatta luotava arvoa asiakkaille (Picard 2002, 30). Tätä 

tehdäkseen yrityksen on tarjottava asiakkaille heidän haluamiaan tuotteita 

tai palveluita kilpailijoita tehokkaammin (Picard 2002, 30). Arvon luonnin 

prosessi koostuu lukuisista toiminnoista yrityksen piirissä, ja sitä voidaan 

hahmottaa arvoketjun avulla (Picard 2002, 30). 

2.1 Porterin arvoketju 

 

Jokainen yritys koostuu toiminnoista, joiden avulla yritys suunnittelee, 

tuottaa, markkinoi, toimittaa ja tukee tuotettaan. Kaikki nämä toiminnot 

voidaan esittää arvoketjun avulla. Arvoketju kuvaa yrityksen tuottamaa 

kokonaisarvoa. Se koostuu arvotoiminnoista ja katteesta. Arvotoiminnot 

ovat fyysisesti ja teknisesti erillisiä toimintoja, joiden avulla yritys luo 

kuluttajalle arvokkaan tuotteen. Kate on kokonaisarvon ja arvotoimintojen 

kustannusten erotus. (Porter 1985, 38) 

Porter jakaa arvotoiminnot kahteen laajaan pääluokkaan: 

perustoimintoihin ja tukitoimintoihin. Perustoiminnot ovat toimintoja, jotka 

liittyvät tuotteen fyysiseen luomiseen, myyntiin, jakeluun ja huoltoon. 

Tukitoiminnot tukevat perustoimintoja ja toisiaan luovuttamalla ostettuja 

tuotantopanoksia, teknologiaa, inhimillisiä voimavaroja ja monia koko 

yrityksen kattavia palveluja. (Porter 1985, 38) 
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Kuva 1. Porterin yleinen arvoketju (Porter 1985, 37) 

2.1.1 Perustoiminnot 

 

Perustoiminnot koostuvat viidestä toimintojen luokasta: tulologistiikasta, 

operaatioista, lähtölogistiikasta, myynnistä ja markkinoinnista sekä 

huollosta. Näiden luokkien alla voi olla monta erillistä toimintoa, jotka 

riippuvat yrityksen strategiasta ja toimialasta. (Porter 1985, 39)  

Tulologistiikalla tarkoitetaan toimintoja, jotka liittyvät tuotteen 

tuotantopanosten vastaanottoon, varastointiin ja levittämiseen. Operaatiot 

ovat toimintoja, joiden avulla tuotantopanoksista muodostetaan lopullisia 

tuotteita. Lähtölogistiikkaa ovat taas ne toiminnot, joihin liittyy tuotteiden 

kerääminen, niiden varastointi ja fyysinen jakelu asiakkaalle. Myynnin ja 

markkinoinnin avulla asiakasta ohjataan ostopäätöksen tekoon. Huolto 

liittyy myynnin jälkeisiin palveluihin joiden tarkoituksena on säilyttää tai 

parantaa tuotteen arvoa. (Porter 1985, 40) 

2.1.2 Tukitoiminnot 

 

Tukitoiminnot voidaan jakaa neljään pääluokkaan. Kuten perustoimintojen 

tapauksessa, myös tukitoimintojen jokainen luokka voidaan jakaa useisiin 

erillisiin toimialasta riippuvaisiin toimintoihin. Tukitoimintoja ovat hankinta, 

Tulologistiikka

Yrityksen infrastruktuuri

Henkilöstövoimavarojen hallinta

Teknologian kehittäminen

Hankinta

Operaatiot Lähtölogistiikka Myynti ja 
markkinointi

Huolto

K
ate
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teknologian kehittäminen, henkilöstövoimavarojen hallinta ja yrityksen 

infrastruktuuri (Porter 1985, 40-43). 

Hankinta on yrityksen arvoketjussa käytettävien tuotantopanosten 

ostamista. Ostettavia panoksia voivat olla esimerkiksi raaka-aineet, 

toimistotarvikkeet tai tuotannossa käytettävät koneet. Vaikka 

tuotantopanokset yhdistetään yleensä perustoimintoihin, tarvitaan niitä 

tukitoiminnot mukaan lukien jokaisessa arvotoiminnossa. Hankinta levittyy 

monesti eri arvotoimintoihin. (Porter 1985, 41) 

Teknologian kehittäminen on yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta 

tärkeää, koska jokaiseen arvotoimintoon liittyy tavalla tai toisella 

teknologia. Sen kehittäminen voidaan mieltää toiminnoiksi, joiden avulla 

tuotetta tai yrityksen prosesseja kehitetään. (Porter 1985, 42) 

Henkilöstövoimavarojen hallinta koostuu toiminnoista, jotka liittyvät 

henkilöstön rekrytointiin, palkkaamiseen, koulutukseen, kehittämiseen ja 

palkitsemiseen. Se tukee yksittäisiä perus- ja tukitoimintoja sekä koko 

arvoketjua. Henkilöstövoimavarojen hallinta vaikuttaa koko yrityksen 

kilpailuetuun. (Porter 1985, 43) 

Yrityksen infrastruktuuri koostuu monista eri toiminnoista, kuten 

johtamisesta, suunnittelusta, rahoituksesta, kirjanpidosta ja lakiasioista. 

Yrityksen infrastruktuuri tukee koko arvoketjun toimintaa. (Porter 1985, 43) 

2.2 Pönnin musiikkiteollisuuden arvoketju 

 

Arvoketjun avulla voidaan kuvata kokonaisvaltaisesti jonkin tuotteen tai 

palvelun valmistamiseen liittyvää prosessia. Arvoketjulla kuvataan niitä 

prosessin vaiheita ja osapuolia, joita tarvitaan tuotteen tai palvelun 

luomiseksi kuluttajalle. (Pönni & Tuomola 2003, 21) Arvoketju on myös 

hyödyllinen työkalu yritysten toimintojen suunnittelussa ja analysoinnissa. 

Se kuvaa kokonaisuutta, jonka yksittäinen liiketoiminta muodostaa 

(Räsänen 2001, 30). 
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Pönnin mukaan arvoketjua voidaan käyttää myös kuvaamaan kokonaisen 

toimialan rakennetta. Toimialan kuluttajalle tarjoaman tuotteen on 

kuitenkin muodostettava ehyt ja selkeä kokonaisuus. Musiikkitoimialan 

kohdalla tämä tuote on valmis musiikkitallenne, jota tarjotaan sen eri 

muodoissa kuluttajalle. (Pönni & Tuomola 2003, 21) 

 

Kuva 2. Musiikkitoimialan arvoketju (Pönni & Tuomola 2003, 23) 

 

Musiikkiteollisuuden arvoketju jaotellaan Veijo Pönnin vuonna 2003 

luomassa arvoketjussa neljään vaiheeseen. Arvoketju alkaa 

luomisvaiheella, jossa säveltäjä tuottaa musiikkia idean, teeman, tekstin 

tai melodian pohjalta. Tässä vaiheessa luomisprosessiin osallistuvat usein 

myös sanoittajat ja sovittajat omalla panoksellaan. (Pönni & Tuomola 

2003, 21) 

Luomisvaihetta seuraavassa esittämis- ja kehittämisvaiheessa musiikkia 

jalostetaan edelleen. Tämä vaihe toteutetaan ensimmäisen vaiheen 

tekijöiden, taiteellisen tuottajan sekä muusikoiden yhteistyönä. 

Jalostusvaiheen tavoitteena on saada aikaan valmis musiikkiteos, joka on 

esitettävissä tai tallennettavissa. (Pönni & Tuomola 2003, 21) 

Kolmannessa tuottamis- ja pakkaamisvaiheessa musiikkiteos 

mekanisoidaan eli äänitetään tallenteelle, joka on digitaalisena 

aikakautena usein tietokoneen kovalevy. Tämän jälkeen tallenne 
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masteroidaan, monistetaan ja pakataan myytävään muotoon. Musiikki 

voidaan myös mekanisoida kuvatallenteen yhteyteen eli synkronoida tai 

valmistella elävän musiikin esitystä varten. (Pönni & Tuomola 2003, 24) 

Viimeisessä markkinointi- ja jakeluvaiheessa valmista musiikkituotetta 

promotoidaan ja jaellaan eri kanavien kautta kuluttajille. (Pönni & Tuomola 

2003, 22) 

Omaksi arvoketjun osaksi voidaan lisäksi erottaa vielä tarjolla oleva 

yksityinen ja julkinen musiikkikoulutus, joka sijoittuu arvoketjuvaiheena 

luomisvaiheen edelle. Koulutus ei ole välttämätön vaihe tai edellytys 

musiikin luomiselle, mutta se edistää säveltäjän kykyä ymmärtää omaa 

taiteenalaansa ja saattaa siten parantaa musiikin laatua. Vakavan musiikin 

säveltämisessä koulutus on jopa välttämättömyys, kun taas kevyen 

musiikin puolella siitä on musiikintekijöille paljon apua. Yleisesti 

koulutuksella on suomalaiselle musiikkiteollisuudelle huomattava merkitys, 

sillä se tarjoaa säveltäjille ja muusikoille opetustöitä sekä edistää 

välillisesti suomalaisen musiikin kehitystä (Pönni & Tuomola 2003, 22).   

2.2.1 Luomis- ja kehittämisvaiheet 

 

Arvoketjun kahdessa ensimmäisessä vaiheessa musiikki on melko 

abstraktissa muodossa, ja siihen käytettyjen tuotantopanosten 

mittaaminen on hankalaa. Pelkkä säveltäjän tuntipalkka ei riitä 

kuvastamaan syntyneen musiikkiteoksen arvoa, sillä musiikkikappaleen 

tulevaa arvoa on hankala ennustaa. Musiikin menestystä markkinoilla voi 

arvioida ainoastaan musiikintekijän saavuttaman aiemman suosion 

perusteella sekä musiikin tekemiseen osallistuneiden alan ammattilaisten 

musiikkitrendien tuntemuksella. Musiikin luominen ja sen kehittäminen 

ovat keskeisessä asemassa musiikin arvoketjussa, joten tämän vaiheen 

arvon voi olettaa olevan lähes mittaamaton. (Pönni & Tuomola 2003, 22) 

Luomis- ja kehittämisvaiheiden jälkeen tehdään usein kustannussopimus 

musiikkiteoksen säveltäjän, sanoittajan ja musiikkikustantajan kesken. 

Tämä tehdään siksi, että musiikkiteos voidaan julkaista ja kustantaja voi 
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etsiä sille eri käyttötilaisuuksia. Kustannussopimuksen tekemiseen sisältyy 

myös taloudellinen motiivi, sillä sopimuksessa sovitaan tekijänoikeuksien 

hallinnoinnista ja teoksesta kertyvien tulojen jakaantumisesta. (Pönni & 

Tuomola 2003, 22)  

2.2.2 Tuottaminen ja pakkaaminen 

 

Tuottamis- ja pakkaamisvaiheen toimijat ovat pääsääntöisesti yrityksiä, 

koska toiminnan luonne ja riskit usein vaativat tällä tavalla toimimista. 

Levy-yhtiöt ovat tosin pyrkineet jakamaan riskejään tekemällä artistien 

kanssa sopimuksia, joissa äänitteen tuotantokuluja katetaan artistin 

tekijänoikeuspalkkioista. Musiikkiteoksen edelleen jalostamiseen osallistuu 

äänitetuottajan ja äänitys-studion äänittäjän lisäksi myös 

musiikinkustantaja. (Pönni & Tuomola 2003, 24) 

Äänitysstudiossa tallennettu musiikki viimeistellään master-nauhaksi, 

minkä jälkeen se voidaan monistaa ja myydä tai liittää osaksi 

kuvatallennetta eli synkronoida. Äänitteen monistusta varten valmistetaan 

ensin emokappale eli tehdään CD-masterointi, minkä jälkeen levitettävät 

äänitteet kopioidaan monistamossa levyprässääjän tai kasettivalmistajan 

toimesta. Graafisen suunnittelijan laatiman levykannen toimittaa painotalo. 

Tuottamisvaiheessa painetaan toisinaan myös musiikkikappaleen nuotit ja 

sanat musiikkikustantajan toimesta. Nuottien painaminen on kevyen 

musiikin kohdalla tosin melko harvinaista. (Pönni & Tuomola 2003, 24) 

Tuottamisvaiheessa musiikin eläviä esityksiä varten musiikkia ovat 

paketoimassa ja välittämässä agentit, managerit ja ohjelmatoimistot. 

Artistin tuottama musiikillinen ohjelmisto mielletään tällöin konkreettiseksi 

tuotteeksi, joka välitetään yleisölle ohjelmanjärjestäjien avulla. (Pönni & 

Tuomola 2003, 24) 

Yksi musiikin sovellusympäristö on myös matkapuhelimet ja niiden 

soittoäänet. Niiden tuottamiseen erikoistuneet yritykset muuntavat ja 

pakkaavat digitaaliseen muotoon lyhyitä osia suosituista melodioista. 

(Pönni & Tuomola 2003, 24) 
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2.2.3 Markkinointi- ja jakeluvaihe 

 

Neljännessä eli markkinointi- ja jakeluvaiheessa valmista äänitettä 

markkinoidaan yleisölle ja medialle. Tässä vaiheessa etenkin radion 

merkitys on suuri. Uuden äänitteen saama radiosoittoaika on artistin 

tunnettuuden lisäämisen kannalta merkittävää. (Pönni & Tuomola 2003, 

24)  

Tässä vaiheessa artistin äänitettä levitetään myös äänitetukkukaupan 

välityksellä vähittäismyyntiin. Sen kanavia ovat levykaupat ja suurten 

tavaratalojen musiikkiosastot. Niiden lisäksi tärkeä kanava äänitemyynnille 

on myös postimyynti erilaisten musiikkikerhojen ja Internetin kautta. 

Jokainen suuri levykauppa julkaisee katalogiaan myös Internetissä, jonka 

kautta voi jättää tilauksensa ja maksaa ostoksensa. Äänitteiden toimitus 

tapahtuu postin välityksellä. (Pönni & Tuomola 2003, 24) 

Äänitekaupan lisäksi musiikkia tarjotaan kuluttajalle elävän musiikin 

esityksinä sekä musiikin julkisena esityksenä tallenteelta. Elävän musiikin 

esityksiä ovat esimerkiksi konsertit ja festivaalit. Julkista esittämistä 

tallenteelta on esimerkiksi äänitteen soitto ravintolassa, sähköisessä 

mediassa tai yritysten liiketiloissa. Elävän musiikin ja tallennemusiikin 

esitykset ovat tärkeitä musiikin tekijöille ja artisteille, sillä heidän tuloistaan 

merkittävä osa muodostuu esityspalkkioista tai tekijänoikeuskorvauksista. 

Näiden lisäksi artistin ja tekijöiden kannalta tärkeä tulonlähde on myös 

levymyynti. (Pönni & Tuomola 2003, 25) 

Vuonna 2003 matkapuhelinten soittoäänet olivat uusi tapa jakaa musiikkia 

kuluttajien käyttöön. Puhelinoperaattorit kontrolloivat tuolloin soittoäänien 

välitystä ja ne pystyivät kerryttämään siitä merkittäviä tulovirtoja. Musiikkia 

jaettiin jo tuolloin myös Internetin kautta suoratoistettavana ja 

tiedostomuotoisena. Suoratoistettavaa sisältöä olivat esimerkiksi Internet-

radiolähetykset, jotka olivat tuolloin yleistymässä. Tiedostomuotoisen 

musiikin välittäminen Internetissä oli vasta kokeiluasteella, ja Internettiä 

pidettiin lähinnä ilmaisena kanavana laittoman musiikin välitykselle. 
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Äänitteiden postimyynti oli tuolloin ainoa Internettiä hyödyntävä 

palvelumuoto, joka oli saatu toimimaan musiikkiteollisuuden näkökulmasta 

kannattavasti. (Pönni & Tuomola 2003, 25) 

2.2.4 Musiikin käyttö 

 

Arvoketjun viimeisessä vaiheessa tarkastellaan musiikin käyttöä, ja sitä 

miten kuluttajien käyttämät varat jakaantuvat eri kulutuskohteiden mukaan 

(Pönni & Tuomola 2003, 25). Musiikin kuluttajakäyttäytyminen on 

tarkastelukohteena keskeinen sillä musiikkiteollisuuden ansaintalogiikka 

perustuu nimenomaan musiikin kaupalliseen hyödyntämiseen. (Pönni & 

Tuomola 2003,118) 

Kuluttajan merkitys musiikkiteollisuudessa on ristiriitainen. Heidän 

tuomansa tulovirrat ovat musiikkiteollisuuden toimijoille tärkeitä, mutta 

musiikin kuluttajan makutottumusten liiallinen huomioon ottaminen 

leimataan taiteen kaupallistamiseksi ja sen arvon heikentämiseksi. (Pönni 

& Tuomola 2003, 118) Huomattava osa tarjottavasta musiikista on 

kuitenkin valtavirtamusiikkia, eli kuluttajien ehdoilla tehtyä, riittävän 

kassavirran synnyttävää ja musiikkitoimialan talouden kannalta tärkeää 

musiikkia (Pönni & Tuomola 2003, 25).  

  



22 
 

 
 

2.3 Tutkimusta varten mallinnettu musiikkiteollisuuden 

arvoketju 

 

Tässä kohdassa esitellään tutkimuksen pohjana toimiva 

musiikkiteollisuuden arvoketju ja sen eri vaiheet pääpiirteissään. Arvoketju 

alkaa musiikkiteoksen luomisesta ja päättyy lopulta siihen, kun valmista 

musiikkikappaletta kuunnellaan ja myydään eri muodoissa. 

Arvoketju soveltuu hyvin musiikkiteollisuuden tarkasteluun, sillä se nivoo 

yhteen kaikki ne tekijät, jotka ovat koko teollisuudenalan arvontuotannon 

kannalta tärkeitä. Musiikkiteollisuuden kokonaisarvo muodostuu tässä 

tutkimuksessa sekä musiikkituotteen tuottajapuolesta että 

kuluttajapuolesta. Selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään 

kuitenkin koko arvoketjun sisällöstä yhteisnimitystä musiikkiteollisuus tai 

musiikkitoimiala. 

Porterin arvoketju jakaa yrityksen toiminnot arvotoimintoihin, joiden avulla 

yritys luo asiakkaalle arvoa tuovan tuotteen. Porterin arvoketju keskittyy 

kuitenkin yksittäisen yrityksen arvotoimintoihin eikä sen tarkoituksena ole 

tarkastella kokonaisen toimialan rakennetta. Veijo Pönnin mallintama 

musiikkiteollisuuden arvoketju soveltuu puolestaan musiikkiteollisuuden 

analysointiin, mutta se oli nykyisenkaltaisen musiikkiteollisuuden ja sen 

toimijoiden tarkasteluun hieman rajallinen. Pönnin arvoketju huomioi 

lisäksi myös klassisen musiikin ja musiikkikoulutuksen, jotka on rajattu 

tämän tutkimuksen käsittelyn ulkopuolelle.  

Tutkimuksessa käytettävä arvoketju on mukaelma Veijo Pönnin 

mallintamasta musiikkiteollisuuden arvoketjusta, mutta sen voi katsoa 

pohjautuvan osittain myös Porterin alkuperäiseen arvoketjuun. 

Tutkimuksessa lopulta käytetty arvoketju mallinnettiin sillä perusteella, että 

se soveltuu koko musiikkiteollisuuden tarkasteluun pitkällä aikajaksolla.  
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Musiikkiteollisuuden arvoketju koostuu viidestä keskeisestä vaiheesta, 

jotka ovat: luominen ja kehittäminen, tallentaminen ja pakkaaminen, 

markkinointi ja promootio, jakelu sekä musiikin myynti ja käyttö. 

 

 

Kuva 3. Musiikkiteollisuuden arvoketju 

Tässä tutkimuksessa arvoketjun ensimmäinen vaihe pitää sisällään 

musiikkikappaleen luomisen lisäksi myös sen kehittämisen. 

Musiikkikappaleen pohjan syntyminen voi olla yksittäisen ihmisen, yhtyeen 

tai musiikin eri osa-alueisiin erikoistuneiden henkilöiden aikaansaannos. 

Luotua musiikkikappaletta kehitetään kuitenkin ensimmäisen version 

jälkeen yleensä vielä musiikkimarkkinoille paremmin soveltuvaan 

muotoon. Harva musiikkikappale on ensimmäisen koesoiton tai 

demoäänitteen jälkeen suoraan valmis tallennettavaksi ja monistettavaksi 

musiikkimarkkinoita varten. Yksittäisen kappaleen tai albumin 

kehittäminen voikin kestää joskus viikkoja tai kuukausia. Kehittämisen 

tavoitteena on saada aikaan valmis musiikkikappale, joka on esitettävissä 

tai tallennettavissa (Pönni & Tuomola 2003, 22). 

Arvoketjun toinen vaihe eli tallentaminen ja pakkaaminen painottuu 

musiikkiteollisuuden arvontuotannon kohtaan, jossa musiikkikappale tai 

kappaleet on luomis- ja kehittämisvaiheen pohjalta viimeistelty teknisesti 

niin pitkälle, että niiden tuotteistaminen musiikkimarkkinoille sopivaan 

muotoon on järkevää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että äänitteen 

tuotantoprosessin läpivieminen on mielekästä.  

Äänitteen tuotantoprosessi on monitahoinen vaihe, joka koostuu 

pääpiirteissään musiikkikappaleen tai kappaleiden äänittämisestä, 

miksauksesta, masteroinnista sekä äänitteen painamisesta ja 

pakkaamisesta (Karhumaa et al. 2010, 76–77). Prosessin tuloksena 

Luominen ja 
kehittäminen

Tallentaminen ja 
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Markkinointi ja 
promootio

Jakelu Musiikin myynti ja 
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saadaan siis lopulta valmis ja pakattu musiikkitallenne, jota voidaan 

markkinoida, jakaa, myydä ja käyttää eri kanavien ja tahojen toimesta.  

Kun äänite on tallennettu ja pakattu valmiiksi, voidaan aloittaa arvoketjun 

kolmas vaihe eli markkinointi ja promootio. Vaikka markkinointi ja 

promootio muodostavat tässä tutkimuksessa yhden arvoketjuosan, niiden 

merkitys on toisistaan eroava. Markkinointi on suoraa ja ostopäätökseen 

kehottavaa, kun taas promootio pyrkii parantamaan artistin tai bändin 

tunnettuutta ja herättämään sitä kautta yleisön kiinnostuksen. 

Markkinoinnista voidaan käyttää esimerkkinä televisio- tai radiomainosta ja 

promootiosta taas esimerkkinä radio- tai lehtihaastattelua. (Karhumaa 

2000, 111) Markkinointiin ja promootioon sisältyy usein myös artistin 

uuden tuotannon esittämistä julkisesti joko jonkin median välityksellä tai 

perinteisesti keikkailemalla. Markkinointi ja promootio aloitetaan usein jo 

ennen kuin albumi tai kappale on virallisesti julkaistu ja jaeltavissa 

kuluttajille.  

Valmiin musiikkitallenteen markkinoinnin ja promootion käynnistyttyä 

voidaan samalla aloittaa sen jakelu kauppiaille ja kuluttajille. 

Arvoketjuvaiheista jakelu sijoittuu musiikkiteollisuuden arvoketjussa 

osittain samaan vaiheeseen kuin markkinointi ja promootio, mutta 

selkeyden vuoksi se on käsitelty tässä tutkimuksessa omana arvoketjun 

osanaan. Musiikin jakeluun on olemassa lukuisia eri kanavia, medioita ja 

formaatteja, mutta arvoketjuvaiheen päätehtävä on saattaa valmis 

musiikkikappale tai tallenne käyttäjän saataville. 

Musiikkiteollisuuden arvoketjun viimeinen vaihe eli musiikin käyttö ja 

myynti koostuu niistä eri tavoista ja tilanteista, joissa musiikkia 

kuunnellaan, kulutetaan ja myydään. Musiikin käyttövaiheessa 

musiikkiteollisuuden arvoketjun eri vaiheissa muodostunut arvo 

konkretisoituu loppukäyttäjälle, ja musiikkiteollisuuden eri toimijat saavat 

tuottamalleen arvolle taloudellista vastinetta. 

Tässä tutkimuksessa käsitellään musiikin myyntiä ja käyttöä kolmesta eri 

näkökulmasta: äänitteiden myynti, musiikin käyttö eri medioiden 
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välityksellä ja elävän musiikin esitykset. Jokaista kolmea näkökulmaa 

yhdistää se tekijä, että niiden avulla musiikkikappale saavuttaa kuluttajan 

eli musiikin käyttäjän. 

Piratismia lukuun ottamatta musiikin käytöstä maksetaan artisteille ja levy-

yhtiöille myös rahallinen korvaus. Korvausten määrää ja niiden 

maksuperusteita käsitellään kuitenkin tässä tutkimuksessa vain yleisellä 

tasolla, sillä korvausten määrät ja maksuperusteet vaihtelevat kulloinkin 

kyseessä olevan artistin sopimusten mukaisesti. 
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3 Musiikkiteollisuuden muutokset 
 

Alan rakennemuutoksella tarkoitetaan useimmiten lähinnä teknologian 

kehityksestä johtuvaa uudelleenorganisointia. (Karhumaa et al. 2010, 19) 

Teknologian muutokset vaikuttavat suurissa määrin eri toimialojen 

rakenteiden muutokseen ja uusien toimialojen luontiin. Muutokset 

vaikuttavat myös siihen, että toimialalla asemansa vakiinnuttaneiden 

yritysten kilpailuetu tasoittuu, ja niiden tilalle tulee uusia toimialaa johtavia 

yrityksiä. Teknologian muutos on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka voi 

muuttaa teollisuudenalan kilpailun sääntöjä. (Porter 1985, 164) 

Teknologia levittyy yrityksen koko arvoketjuun, ja sen vaikutukset eivät 

rajoitu pelkästään niihin teknologioihin, jotka ovat suoraan yhteydessä 

yrityksen tuottamaan tuotteeseen. (Porter 1985, 165) Tässä tutkimuksessa 

musiikkiteollisuutta tarkastellaan sen arvoketjun avulla. Sen jokainen vaihe 

sisältää jollakin tasolla teknologiaa, joten teknologiset muutokset 

vaikuttavat tällöin koko arvoketjun sisältöön. 

Aiemmin taloudellinen menestyminen musiikkiteollisuudessa perustui 

kontrolliin. Levy-yhtiöt hyödynsivät musiikin tekijänoikeuksia 

mahdollisimman tehokkaasti, ja samalla ne pyrkivät minimoimaan 

erimuotoisen musiikin luvattoman käyttämisen. Uudenajan 

musiikkiteollisuudessa tekijänoikeudet ovat yhä tärkeässä asemassa, 

mutta musiikkiteosten tekijänoikeuksien hallinnasta on tullut hankalaa tai 

lähes mahdotonta. (Wikström 2009, 5) 
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Tätä tilannetta voidaan selittää verkostoteorian liitettävyys-termin avulla. 

Liitettävyys mittaa sitä, kuinka hyvin verkoston jäsenet ovat yhteydessä 

toisiinsa. Verkoston liitettävyyden taso on korkea, jos useimmat verkoston 

jäsenistä ovat kytköksissä toisiinsa. Kuvassa 4 vasemmanpuoleisen 

verkoston liitettävyys on oikeanpuoleista verkostoa alhaisempi. Korkean 

liitettävyyden verkostoissa esimerkiksi informaatio, raha, trendit ja normit 

liikkuvat helposti sen jäsenten kesken. (Wikström 2009, 5) 

 

Kuva 4. Verkostojen liitettävyys (Wickström 2009, 6) 

Ennen musiikkiteollisuuden verkostot koostuivat lähinnä 

musiikkiteollisuudessa toimivien yritysten välisistä verkostoista. 

Teollisuudenalan yritysten yhteydet musiikin kuuntelijoihin olivat 

voimakkaat, mutta kuuntelijoiden väliset yhteydet olivat tuolloin vain 

vähäisiä. Tuolloin musiikin hallinta oli alan yrityksille helpompaa, sillä 

musiikki ei liikkunut nykyiseen tapaan sen kuuntelijoiden kesken. 

(Wikström 2009, 5) 

Uuden ajan musiikkiteollisuudessa musiikin fyysisen formaatin ja 

perinteisten massamedioiden merkitys on vähentynyt, kun taas Internetin 

merkitys on kasvanut. Uudet teknologiat ovat madaltaneet kynnystä tiedon 

jakamiseen Internetissä. Nykyisin sisällön lataaminen Internetiin on 

mahdollista lähes kenelle tahansa. (Wikström 2009, 5)  

Internet on muuttanut ja tulee muuttamaan musiikkiteollisuutta tulevina 

vuosina. Se on avannut uusia kanavia musiikin promootioon, jakeluun, 

myyntiin sekä laittomaan käyttöön. Lisäksi se tarjoaa artisteille uusia 
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tapoja tavoittaa faneja ja promotoida elävän musiikin esityksiä. (Hull 2004, 

255) Tämän seurauksena musiikkiteollisuuden yritykset ovat menettäneet 

mahdollisuuden hallita liikkuvaa informaatiota. (Wickström 2009, 6) 

Nykyistä musiikkiteollisuuden toimintaa luonnehtii korkea liitettävyys ja 

vähäinen hallinta (Wikström 2009, 6). 

Musiikkiteollisuus on kytköksissä myös media-alaan, sillä musiikkia 

jaetaan ja kulutetaan monien eri massamedioiden kautta. Teknologiset 

muutokset ovat pakottaneet media-alan yritykset miettimään yleisönsä 

roolia uudestaan. (Napoli 2011, 4) Teknologia on muuttanut sitä kuinka, 

koska ja missä nykyajan yleisö kuluttaa mediaa (Napoli 2011, 4-5). Uudet 

teknologiat tarjoavat yleisölle aiempaa enemmän mahdollisuuksia valita ja 

hallita median kulutustaan (Napoli 2011, 54). Uudet teknologiat tarjoavat 

yleisölle myös mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa median kanssa. 

Nykypäivän median käyttäjä voi antaa palautetta ja vaikuttaa median 

sisältöön. Median käyttäjästä on tullut pelkän kuluttajan sijaan myös 

sisällön tuottaja ja jakelija. (Napoli 2011, 54) 

Nykypäivän liiketoiminnan tarvitseekin huomioida sen asiakkaat 

verkostoina. Asiakkaat eivät ole enää toisistaan eristäytyneitä yksilöitä, 

vaan he ovat osa dynaamista ja interaktiivista verkostoa. Nämä asiakkaat 

ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja he jakavat tietoa heitä 

kiinnostavasta liiketoiminnasta. (Rogers 2010, 5) 

Media-alan muutokset ovat vaikuttaneet musiikkiteollisuuteen ennenkin. 

Wikströmin mukaan musiikkiteollisuuden muutokset ovat olleet 

vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä kuitenkin aiemmin 

tapahtuneita muutoksia merkittävämpiä. Muutokset ovat olleet niin 

merkittäviä, että voidaan puhua uudenlaisesta musiikkiteollisuuden 

dynamiikasta tai uuden ajan musiikkitaloudesta. (Wikström 2009, 4) 
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3.1 Musiikkiteollisuuden nykyinen murros 

 

Musiikkiteollisuuden murros nykyiseen suuntaansa on saanut alkunsa 

vuosituhannen vaihteen aikoihin. Jo tuolloin teknologiset muutokset, alan 

kiristyvä kilpailu ja nopeasti muuttuvat kuluttajatottumukset ravistelivat 

musiikkiteollisuuden vanhoja rakenteita. Kaupallisen toiminnan 

edellytykset olivat muutoksen alla, koska Internetin ansiosta major-levy-

yhtiöiden valta-asema oli muuttumassa, ja markkinoille oli tullut joukko 

itsenäisiä toimijoita. (Lathrop 1999, 3) 

Vuosituhannen vaihteessa musiikkiteollisuuden myynnit olivat myös 

kaikkien aikojen huippulukemissa ennen kääntymistään yli 

vuosikymmenen kestäneeseen laskuun. (Vogel 2004, 198 & IFPI 2013, B) 

Vuosituhannen vaihteessa alkaneeseen äänitemyynnin laskuun ja 

musiikkiteollisuuden murrokseen vaikutti keskeisesti P2P-teknologian 

yleistyminen. P2P-verkon käyttäjät pystyvät lataamaan ja jakamaan 

tiedostoja keskenään ilman erillistä palvelintietokonetta. Ensimmäinen 

merkittävän suosittu P2P-teknologiaan pohjautuva palvelu oli Napster. 

Sen avulla laitonta musiikkia jaettiin runsaasti (Owsinski 2009, 12). Halvat 

tietokoneet, monille saatavilla oleva Internet-yhteys ja 

tiedostonjakosovellusten yleistyminen mahdollistivatkin musiikin kopioinnin 

kuluttajalle lähes ilmaiseksi (Vogel 2004, 194).  

Edellä mainittujen tekijöiden seurauksena syntyi globaali 

piratismiongelma, johon musiikkiteollisuus reagoi lähinnä ongelman 

kieltämisellä ja itsepetoksella (Vogel 2004, 194). Levy-yhtiöt keskittyivät 

tuolloin niin paljon tiedostonjako-ongelmaan, että ne kieltäytyivät musiikin 

digitaalisen tulevaisuuden kehittämiseltä (Knopper 2009, 141). Monet 

musiikkiteollisuudessa olettivat, että CD-levyjen myynnit palaisivat 

ennalleen, kun tiedostonjakopalveluita vastaan oikeudessa nostetut 

syytteet voitettaisiin (Knopper 2009, 141). Musiikkiteollisuus tuhlasi 

kuitenkin kolme vuotta ennen kuin ensimmäisen toimivan ja laillinen 

musiikin latauskaupan kanssa tehtiin sopimukset (Knopper 2009, 141)  
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Applen perustama iTunes avautui huhtikuussa 2003 (Knopper 2009, 177), 

ja se tarjosi kuluttajille laillisen ja käyttökelpoisen vaihtoehdon P2P-

tiedostonjakosovelluksille (Kagermann et al. 2011, 18). ITunesin suosiota 

kasvatti Applen digitaalinen musiikkisoitin iPod, sillä alun perin iTunesin 

käyttöön tarvittiin muotiesineeksi noussutta iPodia (Owsinki 2009, 15). 

Apple yksinkertaisti kuluttajan musiikinostoprosessin (Kagermann et al. 

2011, 18), ja musiikkiteollisuus pystyi viimein hyödyntämään digitaalisia 

musiikkitiedostoja taloudellisesti (Owsinski 2009, 15). Itunesin 

menestyksen myötä musiikkimarkkinoille on tullut lukuisia 

musiikkitiedostoja myyviä musiikin latauskauppoja. 

Musiikin latauskauppojen lisäksi tällä hetkellä yksi tärkeimmistä 

digitaalisen musiikinjakelukanavista ovat erilaiset musiikin tilauspalvelut. 

Ne perustuvat kuukausiveloitukseen, ja niiden kautta soitettava musiikki 

on yleensä suoratoistomuotoista (Owsinski 2009, 16). Musiikin 

tilauspalveluiden saavuttama suosio on jatkuvasti kasvavaa, mutta ne 

eivät ole vielä saavuttaneet isojen massojen suosiota (Owsinski 2009, 17). 

Musiikin digitaalinen myynti on myös tuonut takaisin 50- ja 60-luvulta tutun 

singlemyyntiin perustuvan liiketoiminnan. Sen myötä kuluttajan ei tarvitse 

enää ostaa kokonaista musiikkialbumia, vaan hän voi ostaa ainoastaan ne 

kappaleet joista pitää. Tämän myötä musiikkiteollisuuden yksi 

tärkeimmistä ansaintalogiikoista koki suuren muutoksen, sillä albumin 

myynnistä saatavien korvausten sijaan rahaa saatiin vain yksittäisten 

kappaleiden myynnistä. (Owsinski 2009, 17) 

Levymyynnin menetettyjä tuloja kompensoidakseen levy-yhtiöt tarvitsivat 

uusia tulonlähteitä. Koska artistin tuloista 90 % tai enemmän tulee 

keikkailusta, niin levy-yhtiöt huomasivat siinä potentiaalisen tulonlähteen.  

Tämän seurauksena levy-yhtiöt kehittivät niin sanotun 360-mallin. 360-

mallin myötä levy-yhtiöt saavat tuloja jokaisesta artistin tulonlähteestä, 

kuten esimerkiksi oheistuotteista ja keikkailusta. Levy-yhtiöstä tulee 360-

mallin myötä tavallaan artistin manageri, joka jakaa kaiken artistin 

tekemän. (Owsinski 2009, 17)  
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Levy-yhtiön kannalta 360-mallin kannattavuus on helppo ymmärtää, mutta 

artistin näkökulmasta tulojen jakaminen levy-yhtiöiden kanssa on 

kyseenalaista. Argumenttina kyseenalaistamiseen on ollut se, että levy-

yhtiöiden ydinosaamista on levymyynti, mutta managerityylisestä 

toiminnasta niillä ei välttämättä ole erityistä asiantuntemusta. 360-

sopimukset ovat yleisiä major-levy-yhtiöiden kanssa toimittaessa, mutta 

samalla ne ovat myös yksi lisäsyy artistille olla monissa tilanteissa 

tekemättä sopimusta levy-yhtiön kanssa. (Owsinski 2009, 18) 

Joidenkin artistien kohdalla managerin roolista on tullut tämän kehityksen 

myötä entistä merkittävämpi, sillä managerin täytyy nyt tehdä artistin 

puolesta enemmän päätöksiä kuin koskaan ennen. Managerin pitää löytää 

artistille uusia tulonlähteitä ja tehdä sopimuksia esimerkiksi mahdollisten 

sponsoreiden ja jakeluyhtiöiden kanssa. Markkinoinnin siirtyessä yhä 

enemmän artistin itsensä hoidettavaksi managerilla on enemmän vastuuta 

kuin aiemmin ja heidän toimintansa on artistin kannalta arvokkaampaa 

kuin ennen. (Owsinski 2009, 18) 

Yksi keskeisimmistä muutoksista nykypäivän musiikkiteollisuudessa on 

myös se, että artisti voi tarvittaessa toimia musiikkiteollisuudessa 

kokonaan ilman välikäsiä. Nykypäivän teknologia mahdollistaa artistille 

suoran yhteyden hänen kohdeyleisöönsä. Artisti voi promotoida, 

markkinoida ja myydä musiikkiaan suoraan faneileen. (Owsinski 2009, 19) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisella eli laadullisella 

tutkimusotteella. Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista 

tiedonhankintaa. Sen lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien 

testaaminen. (Hirsjärvi et al. 2009, 164) Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimusaineistoa pyritään tarkastelemaan monitahoisesti ja 

yksityiskohtaisesti (Hirsjärvi et al. 2009, 164) eikä sen tavoitteena ole 

kvantitatiivisen tutkimuksen tavoin ilmiön kuvaaminen tilastollisen tai 

numeerisen tiedon pohjalta (Heikkilä 2004, 16–17). 

 

Kuva 5. Tutkimuksen jaottelu (Heikkilä 2004, 13) 

Tämän tutkimuksen aineistoa on kerätty aineistotriangulaatiota käyttäen, 

eli tutkimuksen aineistonkeruussa on hyödynnetty erityyppisiä menetelmiä, 

aineistoja ja teorioita (Eskola & Suoranta 2008, 69). Musiikkiteollisuus 

tarjoaa erittäin laajan ja moniulotteisen tutkimusympäristön, joka vaatiikin 

tutkimuksen riittävän reliabiliteetin varmistamiseksi useampien 

aineistolähteiden hyödyntämistä. Tähän tutkimukseen on kerätty aineistoa 

alan kirjallisuudesta, aikakauslehdistä, Internetistä sekä alan 

asiantuntijoiden teemahaastatteluista. (Eskola & Suoranta 2008, 69) 

Empiirinen tutkimus Teoreettinen tutkimus

Tutkimustoiminta

Kvantitatiiviset tutkimukset Kvalitatiiviset tutkimukset

Tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä:

• Lomakekyselyt, surveyt
• www-kyselyt

• Strukturoidut haastattelut
• Systemaattinen havainnointi
• Kokeelliset tutkimukset

Tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä:

• Henkilökohtaiset haastattelut
• Ryhmähaastattelut

• Osallistuva havainnointi
• Eläytymismenetelmä
• Valmiit aineistot ja dokumentit
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Aineistonkeruumenetelmistä teemahaastattelut tuovat tutkimukseen 

mukaan empiiristä näkökulmaa, ja niiden avulla on pyritty keräämään 

sellaista aineistoa, jonka pohjalta on voitu tehdä luotettavasti päätelmiä 

tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 66).  

Tämä tutkimus on tyypiltään monitapaustutkimus. 

Monitapaustutkimuksesta puhutaan silloin, kun tutkimuksessa on osana 

useampia tapauksia. (Koskinen et al. 2005, 162) Tätä tutkimusta varten 

haastatellut henkilöt voidaan mieltää tapauksiksi itsessään. Jokaisen 

haastateltavan tehtävänä on todentaa tutkittavaa ilmiötä eli 

musiikkiteollisuuden arvoketjun sisältöä ja sen muutoksia. Tapauksia on 

tarkasteltu kuitenkin yhtenä kokonaisuutena ja osana musiikkiteollisuuden 

arvoketjua eikä varsinaisesti yksittäistapauksina. (Yin 2003, 48–53)  

4.1 Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelu on yksi keskeisistä aineistonkeruumetodeista tässä 

tutkimuksessa. Se soveltuu hyvin tapaustutkimuksiin joiden tutkimusote on 

kvalitatiivinen. Teemahaastattelussa olennainen tekijä on 

haastattelurunko. Se toimii haastattelua ohjaavana instrumenttina. Runko 

antaa haastatellulle hahmon haastattelun kulusta ja lisäksi varmistaa, että 

haastattelija esittää kaikki tarvittavat kysymykset. Runko autttaa myös 

siihen, että haastattelu sujuu mahdollisimman luonnollisesti. 

Parhaimmillaan haastattelurunko rauhoittaa osapuolten mieltä, kun 

molemmat pystyvät seuraamaan logiikkaa jolla haastattelussa edetään. 

(Koskinen et al. 2005, 108-109) 

Haastattelukysymyksiä ei kuitenkaan välttämättä esitetä tietyssä 

järjestyksessä, vaan olennaisinta on tuottaa informaatiota, jota voidaan 

jälkikäteen teorian valossa tarkastella. Jos haastattelukysymykset on 

poimittu suoraan teoriasta, saattaa haastateltava havaita tämän logiikan ja 

ohjata omia vastauksiaan haluttuun suuntaan. (Koskinen et al. 2005, 108-

109) 
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Teemahaastattelun kysymykset ovat yleensä avoimia, joihin haastateltava 

vastaa omin sanoin. Suljetuilla kysymyksillä täydennetään tarvittavia 

faktoja kuten esimerkiksi ikä, tutkinto, sukupuoli. Kysymysten määrä on 

myös syytä pitää kohtuullisena. Liiallinen kysymysten määrä jättää 

haastateltavalle liian vähän aikaa asioiden käsittelyyn ja sekoittaa samalla 

tutkijaa. (Koskinen et al. 2005, 109) 

Tätä tutkimusta varten tehtiin viisi teemahaastattelua. Kaikki haastatellut 

henkilöt toimivat ammattimaisesti musiikkiteollisuudessa tai sen arvoketjun 

piirissä. Haastattelujen teemat käsittelivät kutakin musiikkiteollisuuden 

arvoketjun vaihetta, ja niistä keskusteltiin haastateltavien kanssa melko 

vapaamuotoisesti. Haastattelujen kulkua ohjattiin kuitenkin 

teemahaastattelurungon avulla, jotta haastattelutilanteessa kyettiin 

säilyttämään tarvittava kontrolli. Tehdyt teemahaastattelut tarjoavat täten 

relevantin lähteen kirjallisuuden ja Internet-lähteiden tueksi. 

Tutkimusta varten haastateltiin seuraavia henkilöitä: 

Berglund Joose 

Berglund omistaa Stupido Records & Booking -musiikkiyhtiön ja toimii 

myös yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiö on toiminut vuodesta 1989, ja se on 

yksi suomen vanhimmista ja suurimmista itsenäisistä levy-yhtiöistä. Yhtiö 

on julkaissut yli 200 suomalaisten artistien äänitettä, ja lisäksi se edustaa 

keikkamyynnissä yli 30 suomalaista artistia. 

Hannukainen Juuso 

Hannukainen on kokenut muusikko. Tällä hetkellä hän soittaa akustisia ja 

elektronisia lyömäsoittimia muun muassa yhtyeissä RinneRadio ja Don 

Johnson Big Band. 
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Koskinen Jani 

Koskinen omistaa punkmusiikkiin keskittyneen Combat Rock Industry -

levy-yhtiön ja Combat Rock Shopin. Itsenäinen levy-yhtiö on toiminut 

vuodesta 2000, ja se on julkaissut vuoden 2013 huhtikuuhun mennessä 

99 suomalaisten artistien äänitettä. Combat Rock Shop on toiminut 

Helsingissä vuodesta 2004. Koskinen on lisäksi kokenut muusikko. Hän 

soittaa kitaraa yhtyeissä I walk the line ja Särkyneet.  

Kuoppala Mikko 

Kuoppala omistaa itsenäisen Yellowmic Records -levy-yhtiön ja toimii 

myös yhtiön toimitusjohtajana. Hänen levy-yhtiönsä omistaa puolet Ramin 

Välitys Oy:stä sekä äänitteiden ja oheistuotteiden myyntiin erikoistuneesta 

verkkokauppa Katin Tavarasta. Ramin Välitys on toiminut vuodesta 2009, 

ja se on keskittynyt suomalaisten rap-artistien keikkojen myyntiin sekä 

tapahtumajärjestämiseen. Verkkokauppa Katin Tavara toimii Ramin 

Välityksen alaisuudessa. Kuoppala kuuluu lisäksi yhtyeisiin Ruger Hauer 

sekä Teflon Brothers. Hän on levyttänyt soolotuotantoa myös artistinimellä 

Pyhimys. 

Partanen Tommi 

Partanen toimii Basso Media Oy:n account managerina. Basso Media on 

vuonna 2006 perustettu kotimainen mediatalo, johon kuuluu radiokanava, 

aikakauslehti, televisio sekä nämä yhdistävä Internet-sivusto ja -yhteisö. 

Partanen juontaa lisäksi omaa radio-ohjelmaansa sekä toimii DJ:nä. Hänet 

valittiin vuoden 2012 radioammattilaiseksi Radiomedian Radiogaalassa. 
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4.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tämän tutkimuksen tulokset perustuvat musiikkiteollisuuden 

kirjallisuuteen, lehtiartikkeleihin, Internet-lähteisiin, alan asiantuntijoiden 

haastatteluihin sekä tutkijan oman kokemuksen myötä syntyneeseen 

käsitykseen musiikkitoimialasta. Tutkimuksen lähtökohta perustuu 

vuosituhannen alkupuolen kirjallisuuteen. Toimialan muutoksia tarkasteltiin 

analysoimalla arvoketjun sisällön muutoksia vuosituhannen alusta tähän 

päivään. 

Koska musiikkiteollisuus on kokonaisuutena erittäin monitahoinen, tarvittiin 

tutkimusta varten viitekehys, johon eri toimijat voitiin sijoittaa. Tätä varten 

mallinnettiin musiikkiteollisuuden arvoketju, joka pohjautui vuonna 2003 

esiteltyyn musiikkiteollisuuden arvoketjuun. Tutkimuksessa hyödynnetyn 

alkuperäisen musiikkiteollisuuden arvoketjun oli mallintanut Veijo Pönni, 

joka toimi tuolloin tutkijana Turun kauppakorkeakoulussa. Alkuperäinen 

arvoketju oli osa Teoston 75-vuotis juhlakirjaa.  

Pönnin mallintama arvoketju tarjosi hyvän pohjan tämän tutkimuksen 

arvoketjun muodostamiselle, mutta se oli nykyisenkaltaisen 

musiikkiteollisuuden ja sen toimijoiden tarkasteluun jo hieman rajallinen. 

Tutkimuksessa lopulta käytetty arvoketju mallinnettiin sillä perusteella, että 

se soveltuu koko musiikkiteollisuuden tarkasteluun pitkällä aikajaksolla ja 

siksi sen muotoa voidaan pitää luotettavana. 

Tutkimusta varten tehtiin viisi asiantuntijahaastattelua. Haastateltavat 

olivat kukin musiikkiteollisuudessa tai sen arvoketjun piirissä toimivia 

henkilöitä, joiden asiantuntemus on syntynyt vuosien kokemuksen 

perusteella. Haastatteluaineistoa voidaan täten pitää luotettavana ja 

relevanttina lähteenä.  

Tutkimuksessa hyödynnetty kirjallisuus on paikoin vanhaa. Kuitenkin sen 

voidaan katsoa soveltuvan tämän tutkimuksen tarkoitukseen hyvin, sillä 

tutkimuksessa tarkastellaan, miten musiikkiteollisuuden toimijoiden roolit 

ovat vuosien varrella muuttuneet. Vanhan kirjallisuuden vastakohdaksi 
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informaatiota hankittiin paljon ajankohtaisista Internet-lähteistä, sekä alan 

järjestöjen ja yritysten Internet-sivuilta. Musiikkiteollisuuden muutos on 

tällä hetkellä niin nopeaa, että ajankohtaista tietoa on saatavana 

pääasiassa Internet-lähteistä. Niiden runsaan määrän takia aineiston 

saturaatiota oli havaittavissa, joten lähteitä voi pitää luotettavina. 

Musiikkiteollisuus muuttuu nopeasti ja samoin kaikki sitä kuvaavat 

tunnusluvut. Tutkimuksessa hyödynnetyt tilastotiedot perustuvat 

lähivuosien tapahtumiin, ja ne edustavat uusinta saatavilla olevaa tietoa. 

Jotkut tunnusluvut ovat varmasti muuttuneet jo tämän tutkimuksen 

valmistumisen aikana, mutta tutkimuksen käsittelyjakso huomioon ottaen 

muuttuneet tunnusluvut eivät vaikuta tutkimuksen luotettavuuteen. 
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5 Musiikkiteollisuuden arvoketjun sisältö ja sen 
muutokset 
 

Kohdassa 2.3 esiteltiin tätä tutkimusta varten mallinnettu 

musiikkiteollisuuden arvoketju ja sen eri vaiheiden merkitys 

musiikkiteollisuuden kokonaisarvon luomisessa. Arvoketjun eri vaiheet 

voidaan mieltää vakiintuneeksi, sillä teknologisista ja liiketaloudellisista 

muutoksista huolimatta niiden merkitys musiikkiteollisuuden arvoketjun 

osina on säilynyt samana jo vuosien ajan. Musiikkiteollisuuden arvo 

muodostuu siis edelleen noudattaen samoja päävaiheita kuin 

vuosituhannen vaihteessa, mutta vaiheiden toteutukseen liittyvät 

teknologiat ja toimijoiden roolit ovat kokeneet musiikkiteollisuuden 

murroksen myötä muutoksia. 

Tässä luvussa tutkitaan tarkemmin musiikkiteollisuuden arvoketjun eri 

vaiheiden sisältöjä ja niiden muutosta vuosituhannen vaihteen jälkeisinä 

aikoina. Muutoksia ja niiden vaikutusta ketjun eri vaiheiden sisältöihin 

havainnollistetaan osittain eri toimijoiden ja niiden muuttuneiden roolien 

pohjalta. Suoraa vertailua kahden arvoketjun välillä ei kuitenkaan 

suoriteta, sillä ketjujen eri vaiheiden muutokset ja niiden vaikutukset on 

mahdollista havainnollistaa eri toimijoiden uudistuneiden roolien ja 

toimintatapojen avulla. 

Eri arvoketjuvaiheiden sisällön muutosta ei myöskään monilta osin voi 

kuvata yksittäisen hetken tai vuoden tapahtumana, koska muutokset ovat 

monilta osin musiikkiteollisuuden evoluution myötä tapahtuneita. 

Tarkastelussa huomioidaan ainoastaan kunkin arvoketjuvaiheen 

keskeisimmät tekijät sekä niiden vaikutukset arvoketjun sisältöön. 

Havainnot arvoketjuvaiheiden muutoksista pohjautuvat tutkijan omaan 

näkemykseen, kirjallisuuslähteisiin, Internet-lähteisiin sekä 

haastatteluaineistoon. 
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5.1 Luominen ja kehittäminen 

 

Musiikkikappaleen syntyminen on aina luovan työn tulosta. Luominen 

onkin arvoketjuvaiheista se ainoa osa, jonka sisältö ei ole vuosien varrella 

muuttunut (Koskinen 2013). Musiikin luomiseen ei ole olemassa 

yhdenlaista kaavaa tai tekniikkaa, vaan jokaisella artistilla on siihen oma 

tyylinsä (Koskinen 2013). Artistien tai tuottajien motiivit musiikkiteoksen 

luomiseen vaihtelevat myös tapauskohtaisesti.  

Luovuuden käsite mielletään kaiken keinotekoisen ja teollisesti tuotetun 

vastakohdaksi, joten musiikin luominen on oletusarvoisesti ristiriidassa 

levy-yhtiöiden toiminnan kanssa. On kuitenkin väitetty, että 

populaarimusiikki ei olisi kehittynyt nykyiseen muotoonsa ilman levy-

yhtiöitä, joten musiikin luomisen ja levy-yhtiöiden toiminnan välinen suhde 

ei ole aivan niin yksiselitteinen. (Manchin 2010, 215–216) 

Musiikkikappaleen tuotantoa voi tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: 

kappaleen luominen ja sen kehittäminen. Sävelletty musiikkiteos tarvitsee 

aina rinnalleen tuotantotekniikkaa ja eri osa-alueiden erikoisosaamista, 

jotta se voidaan kehittää sopivaan muotoon ja jaella musiikkimarkkinoille. 

Kappaleen luominen on itsessään säilynytkin vuosien varrella 

samanlaisena, mutta kappaleen kehittämisen mahdollistavat prosessit ja 

tuotantotekniikka ovat vuosituhannen vaihteen jälkeisinä aikoina kokeneet 

muutoksia.  

Musiikkikappaleita on luotu tietokoneen avustuksella jo vuosia. 

Ohjelmistoteknologian kehitys on kuitenkin kaventanut eroa 

ammattimaisen ja harrastajien äänimaailman välillä. Kaupallisen 

populaarimusiikin äänimaailman saavuttamiseksi ei tarvita enää 

välttämättä suuria taloudellisia investointeja, vaan laadukkaita kappaleita 

pystytään tuottamaan jo muutaman sadan euron budjetilla. Ohjelmistojen 

kehitys on tuonut mukanaan sen ilmiön, että lähes kaikki pystyvät 

tuottamaan musiikkia jollain tasolla, ja taitavat musiikintekijät pystyvät 

tuottamaan materiaalia entistä nopeammin (Kuoppala 2013). 
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Kehittynyt teknologia on myös lyhentänyt musiikkikappaleen elinkaarta. 

Sen lyhentymiseen vaikuttaa osittain se, että nykyisin melkein kuka 

tahansa voi julkaista musiikkiaan helposti Internetissä tai muussa 

sähköisessä mediassa (Voice 2011). Nykyisin myös lähes kuka tahansa, 

joka haluaa tehdä levyn, voi todennäköisesti hankkia siihen tarvittavat 

tiedot, taidot ja rahat (Berglund 2013). Berglund toteaa, että julkaistujen 

levyjen määrä suhteessa niiden myyntiin on nykyisin hyvin korkea, ja 

kynnys levyttämiseen on laskenut (Berglund 2013).    

Nykymusiikkia tuotetaankin monesti enemmän sillä oletuksella, että 

kappaleet eivät ole kovin pitkäikäisiä. Kappaleet pystytään tiettyjen 

markkinointiprosessien avulla tuomaan esiin sopivaksi ajaksi. Niiden ei 

tarvitse välttämättä olla oman genrensä huipputuotteita, jotka kantavat 

pelkkänä musiikkiteoksena vuosia eteenpäin. Tavoitteena on lähinnä 

tehdä niin sanottuja hittikappaleita. (Kuoppala 2013)  

Musiikkikappaleen elinkaaren lyhentyessä myös markkinoilla olevien 

artistien määrä on kasvanut. Musiikkikappaleiden ammattituottaja ja  

-kirjoittaja Jukka Immonen toteaa, että mitä enemmän maailmassa on 

artisteja ja tv-formaattitähtiä sitä enemmän tarvitaan uutta musiikkia 

heidän esitettäväkseen. Perinteinen myytti luovasta musiikkitaiteilijasta 

alkaa olla hänen mukaansa mennyttä, ja nykyisin musiikkia tuotetaan 

varsinkin sooloartisteille ulkopuolisten musiikin kirjoittajien toimesta. 

(Korolainen 2012, 16)  

Varsinkin major-levy-yhtiöiden julkaisemat populaarimusiikin kappaleet 

ovat yleensä monen ihmisen työpanoksen yhteistulos. Musiikkikappaleen 

säveltäjä, sanoittaja ja sovittaja ovat usein eri henkilöitä, mutta mahdollista 

on myös, että esimerkiksi sävellyksen tai sanoituksen tekee useamman 

henkilön tiimi. Jukka Immonen kertookin, että tiimityö laulunteossa 

kasvattaa jatkuvasti merkitystään suomalaisten musiikintekijöiden 

työtapana (Teosto 2012, B). Hän kertoo tekevänsä kappaleita 

nimenomaan ryhmissä, koska se auttaa pitämään kappaleiden 

kirjoittamiseen tuoreena, ja mahdollistaa jatkuvan oppimisen artisteilta ja 
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kappaleiden kirjoittajilta (Teosto 2012, B). Useiden tekijöiden tuotoksia 

ovat esimerkiksi Jenni Vartiaisen - Missä muruseni on ja Duran Duran. 

Molemmat kappaleet on säveltänyt ja sanoittanut Jukka Immonen, Jenni 

Vartiainen ja Mariska (Teoston vuosikertomus 2011, 25). 

Vaikka musiikintuotanto on joiltain osin tehostunut, tekevät monet artistit 

edelleen omat kappaleensa. Kappaleiden luomisessa ei tällöin tarvitse 

miettiä musiikkikappaleen luomiseen käytettyä tuntimäärää, eikä 

tuotannon laatu ole sidottu aikamääreisiin tai suoriin kustannuksiin. Tällä 

tavalla tuotetun musiikin osuus kaupallisen menestyksen saavuttavasta 

valtavirtamusiikista on kuitenkin vähäistä. Toimintatapa on Suomessa 

nykyisin tyypillinen lähinnä indie-levy-yhtiöiden julkaiseman tuotannon 

yhteydessä. 

Indie-levy-yhtiöiden tuotanto on major-levy-yhtiöiden tuotantoon verrattuna 

useimmiten pienemmällä budjetilla toteutettu, mutta sillä voidaan silti 

tavoitella taloudellisen hyödyn saavuttamista. Indie-levy-yhtiöt eivät 

myöskään välttämättä pyri täyttämään musiikkimarkkinoilla olevaa 

markkinarakoa, vaan levyjä tuotetaan enemmän artistilähtöisesti ja 

taiteellisen näkökulman sanelemana. Koskinen toteaakin, että keskisuuren 

toiminnan lähtökohtana on vapaus ja luottamus artistin osaamiseen 

(Koskinen 2013). Levy-yhtiö ei halua puuttua musiikin taiteelliseen 

sisältöön, vaan sen rooli on lähinnä mahdollistaa levyjen julkaiseminen 

(Koskinen 2013). Toiminnan lähtökohta on näin ollen major-levy-yhtiöiden 

toiminnasta poikkeava. 
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5.2 Tallentaminen ja pakkaaminen 

 

Arvoketjun vaiheista tallentaminen ja pakkaaminen on kokenut 

vuosituhannen vaihteen jälkeen paljon muutoksia. Tähän on vaikuttanut 

olennaisesti äänitysteknologian kehittyminen ja halpeneminen. Aikoinaan 

äänittäminen oli kallista, ja siihen tarvittiin yleisesti levy-yhtiön rahoitusta. 

Nykyisin kaupallisessa ympäristössä toimiminen ei välttämättä enää 

edellytä suoraa levy-yhtiön taustatukea tai rahoitusta, eikä laadukkaiden 

äänitteiden tuottaminen ammattiympäristön ulkopuolella ole enää niin 

hankalaa kuin ennen. (Chertkow & Feehan 2009, 14) 

Tallentamiseen ja pakkaamiseen kohdistuneita muutoksia voidaan 

tarkastella sekä äänitteen tuotantoprosessin että teknologian kehityksen 

pohjalta. Tässä kohdassa esitellään aluksi äänitteen tuotantoprosessi 

yleisellä tasolla. Tämän jälkeen tarkastellaan arvoketjuvaiheeseen liittyviä 

teknologisia muutoksia ja lopuksi analysoidaan, miten teknologian 

kehittyminen on muuttanut arvoketjuvaiheen toimijoiden rooleja ja 

toimintatapoja. 

5.2.1 Äänitteen tuotantoprosessi 

 

Tallentaminen ja pakkaaminen koostuu arvoketjuvaiheena monen toimijan 

yhteisestä panoksesta, joten vaiheen muutoksia voidaan tarkastella 

äänitteen tuotantoprosessin avulla. Äänitteen tuotantoprosessi nivoo 

yhteen ne tahot ja vaiheet, joita tarvitaan luodun musiikkikappaleen tai 

albumin tuotteistamiseen. 

Äänitteen tuotantoprosessia voi tarkastella sekä tuotannollisesta että 

liiketaloudellisesta näkökulmasta. Tuotannolliselta kannalta tarkasteltuna 

prosessi käynnistyy, kun tallenteelle valitaan taiteellinen tuottaja. Tässä 

vaiheessa prosessia teosvalinnat, eli tallennettavat kappaleet, on jo 

pääosin tehty. Taiteellinen tuottaja rekrytoi yleensä myös äänityksissä 

tarvittavan henkilöstön ja vastaa toimistaan taloudelliselle tuottajalle, joka 

määrittää tallenteelle tuotantobudjetin. (Karhumaa et al. 2010, 76) 
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Liiketoiminnan ja vastuukysymysten kannalta tarkasteltuna 

tuotantoprosessi käynnistyy taloudellisen tuottajan aloitteesta. 

Taloudellinen tuottaja vastaa taiteellisen tuottajan, studion ja 

tuotantohenkilökunnan palkkioista. Tämän lisäksi hän huolehtii 

lakisääteisten kustannusten kuten esimerkiksi levyn tallennuslupien 

maksamisesta. Taloudellinen ja taiteellinen tuottaja voivat olla myös sama 

henkilö tai taho. (Karhumaa et al. 2010, 76) 

Esituotannossa päätetään lisäksi tallennuspaikka ja tarvittava henkilökunta 

sekä viimeistellään teosvalinnat. Tämän jälkeen prosessissa voidaan 

siirtyä äänityksiin, miksaukseen ja masterointiin. Miksausvaiheessa 

äänitysten eri osuudet saatetaan tasapainoon keskenään ja 

masterointivaiheessa esityksistä muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus. 

Prosessin lopputuotteena on valmis master-äänite, josta painetaan 

levynpainajan toimesta eri muodoissa tarvittava määrä kopioita yleisölle 

jaeltavaksi. Painokustannuksista vastaa joko taloudellinen tuottaja tai niitä 

voidaan kattaa lisenssejä myöntämällä. Tuotannollisena yhteyshenkilönä 

toimii yleensä levy-yhtiön tuotantopäällikkö. (Karhumaa et al. 2010, 76–77) 

Edellä kuvattu äänitteen tuotantoprosessi on kuitenkin vain yhdenlainen 

tapa menetellä, sillä nykyisin kaupalliseen käyttöön soveltuva fyysinen 

äänite on mahdollista tuottaa myös siten, että artisti äänittää, miksaa ja 

masteroi äänitteen omissa tiloissaan. Tämän jälkeen hän hoitaa itse 

tallennuslupien maksut ja lähettää valmiin master-äänitteen ulkopuoliselle 

levynpainajalle. Sitten tämä toimittaa artistille äänitteestä tarvittavan 

määrän kopioita eri muodoissa. Äänitteen laatua voidaan monesti 

parantaa myös esimerkiksi siten, että artistin miksaama äänite lähetetään 

ensin masterointiin erikoistuneelle ammattilaiselle ja painetaan vasta sen 

jälkeen fyysiseen muotoon. Tuotantokustannukset ovat tälläkin tavalla 

toimittaessa maltilliset.  

Ensimmäisenä esitelty äänitteen tuotantoprosessi kuvaa lähinnä major-

levy-yhtiöiden tuotantoprosessia ja jälkimmäinen taas indie-levy-yhtiön 

kautta julkaistavan äänitteen tuotantoprosessia. Tavallisesti major-levy-
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yhtiön äänitteen tuotantobudjetti on indie-levy-yhtiön tuotantobudjettiin 

verrattuna merkittävästi suurempi (Kuoppala 2013). Indie-levy-yhtiön 

äänitteen tuotantoprosessi on kokonaisuutena myös major-levy-yhtiön 

tuotantoprosessia yksinkertaisempi. Indie-levy-yhtiön tuotannossa 

taloudelliset riskit ovat kuitenkin suoraan äänitteen tuottajalla, eli usein 

vain muutamalla toimijalla tai artistilla itsellään. 

5.2.2 Teknologiset muutokset 

 

Teknologian jatkuva kehitys on mahdollistanut pelkistetyn äänitteen 

tuotantoprosessin. Kehitys nykyiseen suuntaan on alkanut jo 

vuosituhannen vaihteessa, kun musiikin tuottamiseen tarvittavan 

teknologian hintataso kääntyi laskuun. Ennen levyn tekemiseen tarvittava 

studioteknologia oli kallista, sitä tarvittiin paljon ja se oli suurilta osin 

erillislaitteisiin pohjautuvaa. Tämä tarkoitti sitä, että levyn tekemiseen 

tarvittiin studiota, ja levy-yhtiön tai artistin oli vuokrattava studioaikaa. 

Nykyisin suuri osa studiotyöstä pystytään tekemään esimerkiksi 

kannettavalla tietokoneella. Tähän on vaikuttanut se, että kuluttajatason 

tietokoneiden laskentateho on korkeaa, ja se on kasvanut jatkuvasti. 

(Hannukainen 2013)  

Kuluttajatason tietokone tarjoaa riittävän laskentatehon äänittämiseen ja 

ammattistudioiden käyttämät musiikkiohjelmistot ovat hintatasoltaan 

useimmille soveltuvia. Tämä mahdollistaa sen, että perinteisillä 

instrumenteilla soitettua musiikkia ja laulua pystytään äänittämään 

korkealaatuisesti, mutta silti aikaisempaa pienemmällä budjetilla. 

Kaupalliseen käyttöön soveltuvan äänitteen tuottaminen ei vaadi enää 

välttämättä isoa studiota ja sen henkilökuntaa, vaan useimmiten riittävään 

lopputulokseen päästään jo esimerkiksi artistin harjoittelutiloissa 

äänittämällä (Koskinen 2013). 

Korkeatasoiseen äänitykseen soveltuvat laitteet on nykyisin myös helppo 

siirtää, sinne missä äänityksiä halutaan tehdä. Tämä kehitys on 

vähentänyt isojen studioiden tuloja, mutta se on toisaalta myös laskenut 
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levy-yhtiöiden tuotantopuolen kustannuksia. Koskinen toteaa, että 

keskisuurelle toimijalle perinteisten studio-olosuhteiden ulkopuolinen 

äänittäminen on järkevin tapa toimia. Studiovuokraan sijoitettuun 

rahamäärään nähden äänitteen laadussa ei saavuteta niin merkittävää 

eroa, että studion käyttö kannattaisi. (Koskinen 2013) Hannukaisen 

mukaan levy-yhtiöiden edustajat haluavatkin monesti, että äänityksiä 

tehdään itse, sillä levy-yhtiöt eivät halua maksaa kalliita studiokuluja 

(Hannukainen 2013).    

5.2.3 Muutosten vaikutukset arvoketjuvaiheessa 

 

Arvoketjuvaiheen muutokset johtuvat siis pohjimmiltaan siitä, että 

äänitteen tuottamiseen tarvittava teknologia on halventunut ja kehittynyt 

vuosien kuluessa. Vaikka kohdassa 5.2.1 esitellyt erilaiset äänitteen 

tuotantoprosessit kuvaavat vain eräitä toimintatapoja, voidaan niistä silti 

havaita se, että teknologian kehitys mahdollistaa nykyisin kaupallisella 

tasolla toimimisen aikaisempaa kevyemmällä äänitteen tuotantoprosessilla 

ja pienemmällä budjetilla.  

Teknologian kehityksen ja laskeneen äänitemyynnin myötä äänitteiden 

tuotantobudjetit ovat yleisesti pudonneet (Hannukainen 2013). Warner 

Music Finlandin toimitusjohtaja Niko Nordströmin mukaan vielä vuosien 

2006–2007 aikoihin Suomalaisen albumin tuotantobudjetti saattoi olla  

50 000 euroa. Vuonna 2011 budjetti oli enää 15 000–30 000 euroa. (Yle 

2011) Nykyisin äänitteen tuotantoprosesseissa toimitaan usein kohdassa 

4.2.1 kuvailtujen ääriesimerkkien välimaastossa. Esimerkiksi Nightwish-

yhtyeen uusinta Imaginaerum-albumia äänitettiin osittain kotioloissa ja 

autotallissa (Hernesaho 2011). Yhtyeen keulahahmo Tuomas Holopainen 

kertoo, että studiokuluja leikattiin merkittävästi edellisen albumin teon 

jälkeen (Hernesaho 2011).  

Uusien sähköisten jakelukanavien ja -tapojen ansiosta fyysisten levyjen 

painosmäärää on myös aiempaa helpompi arvioida. Jotkut artistit 

saattavat esimerkiksi julkaista levynsä ensin ainoastaan digitaalisessa 
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muodossa (Partanen 2013). Digitaalisen tuotteen kysynnän perusteella he 

muodostavat arvion fyysisten kopioiden määrästä, ja tämän arvion 

perusteella painetaan lopulta tarvittava määrä fyysistä tallennetta 

(Partanen 2013). Fyysisen levyn painos voi olla esimerkiksi 300–500 levyn 

vinyylipainos, joka on suunnattu erityisesti ääniteharrastajille (Partanen 

2013).  

5.3 Markkinointi ja promootio 

 

Musiikkiteollisuuden markkinointia ja promootiota ei voi välttämättä 

käsitellä vaiheittain etenevänä prosessina, mutta sitä voi hahmottaa 

arvoketjun vaiheena niiden tahojen ja keinojen kautta, joiden avulla 

yksittäinen musiikkiteollisuudessa toimiva artisti markkinoi musiikkiaan. 

Musiikkiteollisuuden markkinointiin ja promootioon liittyy omalta osaltaan 

myös musiikin jakelu, sillä sen kautta markkinoitava musiikkikappale 

tavoittaa lopulta kuluttajan. Tutkimuksen selkiyttämiseksi musiikin jakelua 

käsitellään omana aihealueenaan kohdassa 5.4. 

Musiikin markkinointi ja promootio on muiden arvoketjuvaiheiden tapaan 

muuttunut vuosien varrella. Vuosituhannen alkupuolella musiikin 

markkinointi oli hyvin pitkälle levy-yhtiöiden varassa. Artistin tai bändin 

singlejulkaisut olivat tuolloin tärkein keino artistin promootioon (Karhumaa 

2000, 32). Music Television oli tuolloin vielä merkittävässä asemassa 

uuden musiikin levityksessä, ja erilaisia musiikkiohjelmia näytettiin lähes 

jokaisella televisiokanavalla (Karhumaa 2000, 32). Silloin oli tärkeää, että 

artistilla tai bändillä oli musiikkivideo, jonka avulla singleä voitiin 

markkinoida (Karhumaa 2000, 32). Markkinointikanavien rajallisuus teki 

musiikin markkinoinnista kallista ja pääasiassa levy-yhtiöiden rahoittamaa 

toimintaa. Internetin tuomista mahdollisuuksista musiikin jakelukanavana 

puhuttiin musiikkitoimialalla jo tuolloin, mutta sen ongelmana pidettiin 

valvonnan puutetta ja piratismia (Karhumaa 2000, 32).  

Nykyisin perinteisillä medioilla kuten radiolla ja televisiolla on edelleen 

tehtävänsä musiikin markkinoinnissa ja promootiossa, mutta Internetin 
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kehittymisen myötä siitä on tullut yksi tärkeimmistä musiikin markkinointi- 

ja promootiokanavista. Yksi merkittävimmistä tekijöistä musiikin Internet-

markkinoinnin kehittymisessä on ollut erilaisten sosiaalisen median 

palvelujen tulo markkinoille. Elokuussa 2003 perustettu Myspace-

yhteisöpalvelu on ollut artistien suosiossa jo pitkään (Järvinen 2007), 

mutta sen lisäksi artistit hyödyntävät nykyisin markkinoinnissa ja 

promootiossa myös Facebookkia, Youtubea sekä Twitteriä. Sosiaalisen 

median palvelut mahdollistavat artisteille ilmaisen markkinointi- ja 

promootiokanavan, joiden avulla he pystyvät tavoittamaan tuhansia 

ihmisiä kerralla.   

Sosiaalisen median sovelluksista seurataan artistin kuulumisia, keikkoja ja 

uutta tuotantoa. Useimmat artisteista päivittävät sivustoille luotuja 

profiilejaan itse, mikä tuo artistin lähemmäs musiikin kuluttajia ja luo 

faneille perinteistä Internet-sivustoa henkilökohtaisemman tunteen. 

Sivustojen päivittäminen ja luominen on lisäksi helppoa, joten levy-yhtiöllä 

ei ole välttämättä minkäänlaista roolia niiden ylläpidossa. Artistit voivat 

myös linkittää sosiaalisen median palveluita keskenään, ja näin he 

pystyvät tehokkaasti markkinoimaan ja viestimään kaikkien kanavien 

kautta. Hannukaisen mukaan musiikin markkinointi on muuttunut 

aikaisempaa tasa-arvoisemmaksi, sillä nykyisin myös ”pienen mittakaavan 

artisti” voi saada hyvin paljon näkyvyyttä Internetissä, jos ihmiset vain 

pitävät hänen tuotannostaan (Hannukainen 2013). 

Eräs pienen markkinointibudjetin menestystarina on rap-duo Jare & 

VilleGallen Mustaa kultaa -albumi. Levy julkaistiin itsenäisen Monsp-levy-

yhtiön kautta, ja sen markkinointiin käytettiin vain joitakin satoja euroja 

(Voice 2011). Jare & VilleGalle herättivät alun perin huomiota Internettiin 

ladatuilla videoilla ja kappaleilla, joiden avulla he onnistuivat tekemään 

kaupallisen läpimurron (Voice 2011). Mustaa kultaa albumia myytiin 

vuonna 2011 yhteensä 16 464 kappaletta. (Musiikkituottajat 2011, H)    

Musiikin markkinointia ja sen muutoksia voidaan tarkastella myös siihen 

liittyvien eri toimijoiden ja toimintojen valossa. Tässä kohdassa 
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huomioidaan ja esitellään ne musiikin markkinoinnin kannalta 

keskeisimmät toimijat ja toiminnot, joiden avulla ja välityksellä artisti 

markkinoi omaa tuotantoaan. Esiteltävät toimijat ja toiminnot eivät ole 

tärkeysjärjestyksessä, eikä niiden kaikkien roolia voi rajata koskemaan 

pelkästään markkinointia ja promootiota. 

5.3.1 Levy-yhtiö 

 

Yksi musiikkiteollisuuden arvoketjun olennaisimmista muutoksista on levy-

yhtiön roolin muuttuminen. Levy-yhtiö on aina ollut tärkeä yksittäinen 

toimija musiikin markkinoinnissa, mutta musiikkiteollisuuden murroksen 

myötä sen rooli on siirtymässä lähes koko arvoketjun kattavasta 

toiminnasta entistä enemmän mainostoimiston ja rahoittajan suuntaan. 

(Karhumaa et al. 2010, 24) Levy-yhtiön muuttunutta roolia voidaan 

hahmottaa myös sen muuttuneiden ansaintalogiikoiden kautta. 

Levy-yhtiön muuttuvan roolin myötä äänitteen tuotantopuoli on monesti 

kokonaan ulkoistettu. Levy-yhtiö toimii tällöin vain tuotannon rahoittajana 

sopimuksessa määrätyllä osuudella ja markkinoi sekä toimittaa valmiin 

tuotteen yleisön saataville. Aikaisemmin oli tavallista, että levy-yhtiö 

rahoitti kaiken tuotannon ja markkinoinnin, mutta nykyisin artistit 

osallistuvat usein tuotanto- ja toisinaan jopa markkinointikustannuksiin. 

(Karhumaa et al. 2010, 24–25) Levy-yhtiöt voivat tehdä artistien kanssa 

myös pelkkiä master-sopimuksia. Tällöin artisti toimittaa levy-yhtiölle 

julkaisuvalmiin paketin, jonka se lisensoi levy-yhtiön julkaistavaksi 

(Koskinen 2013). 

Tuotannon ulkoistamisessa levy-yhtiöt saattavat toimia myös siten, että 

artisti toimii levy-yhtiön alihankkijana ja hänelle maksetaan tällöin 

äänitteen tuotantoprosessin hoitamisesta (Kuoppala 2013). Levy-yhtiö 

saattaa myös tarvittaessa palkata tuotantoa varten musiikkituottajan, joka 

ei kuitenkaan ole levy-yhtiön palkkalistoilla (Kuoppala 2013). 

Levy-yhtiöt eivät myöskään enää ”luo tyhjästä” niin paljon artisteja kuin 

ennen. Aikoinaan artistin pääsy levy-yhtiölle takasi sen, että levy-yhtiö 
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panosti häneen paljon resursseja. Nykyisin isot levy-yhtiöt hyödyntävät 

paljon artisteja, jotka ovat saavuttaneet mainetta jo entuudestaan. Monet 

artistit siirtyvät isoille levy-yhtiöille pienestä levy-yhtiöstä, jossa he ovat jo 

vakiinnuttaneet asemansa fanien keskuudessa. Isot levy-yhtiöt keskittävät 

nykyisin resurssejaan artisteihin, joiden maineen ne tietävät entuudestaan. 

(Kuoppala 2013) Tyypilliset major-levy-yhtiöiden projektit ovat täten 

nykyisin aikaisempaa harvinaisempia, mutta niitäkin toteutetaan edelleen. 

Tällöin artisti solmii perinteisen levytyssopimuksen, jonka perusteella levy-

yhtiö maksaa kaiken tuotannon, markkinoinnin, esillepanon ja jakelun. 

(Karhumaa et al. 2010, 24–25) 

Levy-yhtiötä ei voi kuitenkaan täysin mieltää pelkäksi markkinointi- ja 

rahoituskoneistoksi, vaan sillä saattaa olla myös edelleen vaikutusta 

musiikkikappaleen rakentumiseen. Musiikkikappaleen tuotantoprosessin 

helpottumisen myötä, kappaleita voidaan "pallotella" levy-yhtiön ja artistin 

välillä. Tällöin artisti tai tuottaja tekee aluksi kappaleen, minkä jälkeen 

levy-yhtiö voi ehdottaa tai tehdä kappaleeseen korjauksia, joita pitää 

tarpeellisena. (Kuoppala 2013) 

Levy-yhtiön muuttunutta roolia kuvastaa hyvin myös se, että perinteinen 

äänitteen myynnistä saatu tulovirta on useiden levy-yhtiöiden kohdalla 

enää yksi monista ansaintalogiikoista. Aiemmin fyysisten äänitteiden 

myynti oli levy-yhtiöiden kannalta tärkein yksittäinen tulonlähde, mutta 

fyysisten äänitteiden myynnin laskun seurauksena levy-yhtiöt ovat 

joutuneet muuttamaan toimintatapojaan ja etsimään tuloja yhä 

useammasta lähteestä. Berglund toteaakin, että levy-yhtiö on jo käsitteenä 

hieman vanhahtava (Berglund 2013). Hän sanoo käyttävänsä yhtiöstään 

nimitystä musiikkiyhtiö, sillä 70 % yhtiön tuloista tulee jo muista lähteistä 

kuin perinteisestä levymyynnistä (Berglund 2013). Hän sanoi Stupidon 

aikoinaan aloittaneen perinteisenä levy-yhtiönä, mutta nykyisin artistien 

keikkamyynti tuottaa suurimman osan yhtiön liikevaihdosta (Berglund 

2013). 
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Myös major-levy-yhtiöt ovat muuttaneet toimintatapojaan fyysisen 

äänitemyynnin laskun myötä. Suomessa toimii tällä hetkellä neljä major-

levy-yhtiöitä: Sony Music Entertainment Finland Oy, Warner Music Finland 

Oy, Universal Music Oy ja EMI Finland Oy. Toimijoista EMI Finland Oy on 

nykyisin Universal Musicin omistama (Kuoppala 2013). Näistä yhtiöistä 

Sony ja Warner toimivat niin sanotulla 360-mallilla (Kuoppala 2013). Mallin 

ideana on tarjota artistille yhdellä sopimuksella äänitetuotannon ja jakelun 

lisäksi esimerkiksi keikkamyynti, oheistuotemyynti ja sponsorisopimuksia 

(Kuoppala 2013). Levy-yhtiölle ja artistille kertyy tällöin tulovirtaa useista 

eri lähteistä ja perinteinen äänitteiden myynti tuo tällöin vain osan artistin 

ja levy-yhtiön tuloista (Kuoppala 2013).  

Hannukainen toteaakin, että levy-yhtiöiden 360-malli on ymmärrettävä 

reaktio nykytilanteeseen (Hannukainen 2013). Koska levy-yhtiöt 

panostavat musiikin markkinointiin, eikä äänitteiden myynnistä enää saada 

suuria tulovirtoja, niin tuloja haetaan luonnollisesti muilla keinoilla 

(Hannukainen 2013). Vaikka 360-malli onkin yleistynyt levy-yhtiöiden 

toimintatapana, tehdään edellä mainituista osa-alueista yhä myös erillisiä 

sopimuksia. 

Universal toimii Warnerista ja Sonysta poiketen siten, että toiminnassa 

keskitytään paljon yritysyhteistyöhön. Yritykset saattavat monesti 

esimerkiksi sponsoroida artistia suuremmalla summalla kuin artistin levyn 

perinteinen tuotto muuten olisi. Yritysyhteistyö perustuu pääosin siihen, 

että musiikkia assosioidaan vahvasti erilaisiin asioihin ja niihin liittyviin 

tunnelmiin, joiden luomiseen yritykset tarvitsevat musiikkia ja artisteja. 

(Kuoppala 2013) 

Nykypäivänä artisti ei välttämättä enää tarvitse levy-yhtiötä uransa 

aloittamiseen (Kuoppala 2013). Teknologia on mahdollistanut sen, että 

artistit pystyvät tekemään musiikin tuotantoketjusta yhä enemmän itse ja 

pienemmällä budjetilla kuin ennen. Näkyvyyttä voi nykyisin saada 

sähköisissä medioissa ilman levy-yhtiön tukea, ja musiikin jakelu on 

sähköistymisen myötä helpottunut. Artistin kannattaa nykyisin harkita levy-
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yhtiölle siirtymistä vasta siinä vaiheessa, kun toiminta ja suosio kasvaa niin 

isoksi, että artisti ei itse pysty hoitamaan eri liiketoimintojaan tarvittavalla 

tasolla (Kuoppala 2013).  

Tämän päivän kehittynyt äänitysteknologia, äänitteiden laskeneet 

tuotantokustannukset ja sähköistyvä jakelu ovat houkutelleet alalle myös 

paljon keskisuuria ja pieniä levy-yhtiöitä, jotka tavoittelevat kaupallista 

menestystä musiikkimarkkinoilla. (Dann & Undewood 2008, 13) Näitä 

toimijoita on tässä tutkimuksessa nimitetty indie-levy-yhtiöiksi. Pienet ja 

keskisuuret levy-yhtiöt eivät kuitenkaan suoranaisesti kilpaile major-levy-

yhtiöiden kanssa samoista markkinoista (Kuoppala 2013). Major-levy-

yhtiöillä on edelleen paljon vaikutusvaltaa markkinoilla, ja niillä on myös 

varaa ottaa pienempiin levy-yhtiöihin verrattuna enemmän riskejä 

(Kuoppala 2013). 

Major-levy-yhtiöiden äänitteiden tuotantobudjetit ovat myös suurempia 

kuin keskisuurten ja pienten levy-yhtiöiden tuotantobudjetit. Major-levy-

yhtiöiden sanotaan toimivan niin sanotulla 1:10-periaatteella, eli yksi 

kymmenestä levystä rahoittaa muut levyt. Pienet ja keskisuuret levy-yhtiöt 

käyttävät yhteen äänitteeseen vähemmän rahaa, joten suurin osa 

tuotannoista pääsee voitolle tai vähintään omilleen. (Kuoppala 2013) 

Indie-levy-yhtiöiden tuotannoissa riskin jakajia on kuitenkin vähemmän 

kuin major-levy-yhtiöiden tuotannoissa. 

5.3.2 Musiikkikustantaja 

 

Musiikkikustantaja on henkilö tai yhtiö, joka levittää musiikkiteoksia ja 

edistää niiden käyttöä. Musiikkiteoksia tai niiden elementtejä ovat 

sävellykset, sanoitukset, sovitukset ja käännökset. Kustantajan asema ja 

tehtävät määritellään tekijän ja kustantajan välisellä 

kustannussopimuksella. (Musiikkikustantajat 2012, A) 

Kustannussopimus tehdään yleensä säveltäjän, sanoittajan, sovittajan ja 

musiikkikustantajan kesken musiikkiteoksen julkaisemista varten. (Pönni & 

Tuomola 2003, 22) Kustannustoiminta sijoittuu arvoketjussa useimmiten 
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luomisen jälkeisiin vaiheisiin, mutta sen tarkka sijoitus riippuu kuitenkin 

kyseessä olevasta artistista. Kaikki artistit eivät myöskään välttämättä tee 

erillistä kustannussopimusta. 

Kustannustoiminta ei suoranaisesti kuulu levy-yhtiön toimintaan, vaikka 

levy-yhtiö arkikielisessä mielessä kustantaa eli maksaa äänitteen 

tuotantokulut ja/tai markkinoinnin. Kustantaja keskittyy toiminnassaan 

teokseen ja tekijään, kun taas levy-yhtiö keskittyy esitykseen ja artistiin. 

(Teosto 2013, A) Kustannusyhtiön ja levy-yhtiön yhdistelmä on tosin 

suomalaisessa musiikkiteollisuudessa melko yleinen (Ahokas et al. 2004, 

36-37).   

Kustantaminen on liiketoimintana ollut olemassa jo ennen musiikin 

mekaanista tallentamista ja levy-yhtiöitä. Alun perin kustantajat rahoittivat 

köyhien säveltäjien elämää ja painattivat sävellyksistä nuotit, jotka 

mahdollistivat musiikin elävät esitykset ja musiikkikappaleiden leviämisen. 

Kustantamisen voidaan siis olettaa säilyvän liiketoimintana, vaikka fyysiset 

musiikkitallenteet häviäisivätkin kokonaan markkinoilta. (Ahokas et al. 

2004, 36–37) 

Kustantajan kanssa sopimussuhteessa ovat yleensä säveltäjät, sanoittajat 

ja sovittajat, kun taas levy-yhtiöiden kanssa sopimussuhteessa ovat 

lähinnä artistit ja studiomuusikot. Jos artisti ja säveltäjä on sama henkilö, 

tehdään artistisopimus levy-yhtiön kanssa ja kustannussopimus 

sävellyksistä taas kustannusyhtiön kanssa. (Ahokas et al. 2004, 40) 

Kustannussopimuksen olennaisin sisältö on teoksen luovuttaminen 

kustannettavaksi. Tekijä luovuttaa tällöin tietyt tekijänoikeutensa 

kustantajalle. Kustannussopimuksella tapahtuva tekijänoikeuden luovutus 

on luonteeltaan yksinomainen, eli kustannusoikeutta ei voi luovuttaa 

samanaikaisesti kahdelle eri kustantajalle. Sopimukselle ei ole 

lakimääräistä muotoa, mutta musiikkikustannusalalla on ollut tapana laatia 

molempien osapuolten etujen takaamiseksi kirjalliset sopimukset. 

(Musiikkikustantajat 2012, B) 
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Kustannussopimuksen myötä kustantajalle syntyy luonnollisesti omia 

velvoitteita. Nykypäivän kustantajan tyypillisiä velvoitteita ja toimia ovat 

(Ahokas et al. 2004, 40): 

 Teoksen saaminen tallennetuksi kaupalliselle äänitteelle eli 

mekanisointi 

 Teoksen kotimainen ja kansainvälinen markkinointi 

 Julkisten konserttiesitysten hankkiminen teokselle 

 Radiosoiton ja televisioinnin aikasaaminen teokselle 

 Teoksen hallinnointi yhdessä eri yhdistysten kuten esimerkiksi 

Teoston kanssa 

 Teoksen saaminen liitetyksi audiovisuaalisen tallenteen yhteyteen 

eli synkronointi 

 Nuottioikeuksien ja nuottien myynti.  

  

Laskeneen äänitemyynnin ja musiikkiteollisuuden tehostumisen myötä 

levy-yhtiöt haluavat entistä useammin ostaa tekijänoikeuksia musiikin 

tekijöiltä. Artistin tehdessä kustannussopimuksen hän luovuttaa 

vastineeksi osan tulevista tekijänoikeuskorvauksistaan. Sony Music 

Entertainment Finlandin toimitusjohtajana toiminut Kimmo Valtanen piti 

kustannussopimuksen tekemistä kannattavana vuonna 2011, sillä hänen 

mukaansa nykypäivän musiikkiteollisuuden kilpailussa pärjätäkseen artisti 

tarvitsee tuekseen lisäarvoa tuottavan tiimin. Kustannussopimuksen 

tekemisen riskinä on artistin kannalta kuitenkin se, että teoksen hallinta 

siirtyy yhtiölle. Tällöin artisti ei voi itse sopia teoksen käyttämisestä eri 

medioissa. (Yle 2011, C) 

5.3.3 Oheistuotemyynti 

 

Musiikkiteollisuuden oheistuotteita ovat esimerkiksi t-paidat, päähineet, 

mukit tai tarrat, joihin on painettu artistin logo tai vastaava. 

Oheistuotemyyntiä voi tarkastella sekä artistin näkökulmasta että yleisellä 

tasolla. Oheistuotteiden merkitys eri musiikkiteollisuuden tahoille vaihtelee 
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artistin tekemien sopimusten perusteella. Oheistuotteet voidaan mieltää 

myös fanien maksamaksi mainokseksi artistille. Artisti hyötyy 

oheistuotteiden kaupasta yleensä suoraan taloudellisesti, mutta samalla 

saa myös ilmaista mainosnäkyvyyttä ja hyötyy täten myös epäsuorasti 

oheistuotteiden kaupasta.  

Oheistuotteiden yhtenä tarkoituksena on ollut aina tietynlainen joukkoon 

kuuluvuuden osoittaminen (Kuoppala 2013). Kuoppala kertookin, että 

esimerkiksi rap-musiikin kuuntelijat mielletään usein nuoriksi, jotka 

kuuntelevat paljon musiikkia sähköisten jakelukanavien kautta (Kuoppala 

2013). Nuorille joukkoon kuuluvuus on tärkeää, ja oheistuotteiden kautta 

he pystyvät edelleen osoittamaan sitä, vaikka he eivät omistaisikaan 

artistin fyysistä tallennetta (Kuoppala 2013). Oheistuotteista saatavat 

myyntikatteet ovat myös levyjä paremmat, eikä niitä voi "ladata 

Internetistä" (Kuoppala 2013). 

Oheistuotteiden rooli musiikkiteollisuudessa on laskeneen äänitemyynnin 

myötä korostunut entisestään. Ennen oheistuotteista saatavat taloudelliset 

tuotot olivat artistien ja levy-yhtiöiden kannalta lisäansioita, mutta nykyisin 

ne voidaan mieltää yhdeksi keinoksi kompensoida laskeneen 

äänitemyynnin myötä menetettyjä tuloja (Kuoppala 2013). 

Oheistuotemyynnin osuudet artistin tai levy-yhtiön tuloista vaihtelevat, 

mutta joillekin artisteille oheistuotteet saattavat olla jopa tärkein tulonlähde 

(Koskinen 2013).  

Artisti voi hoitaa oheistuotteidensa myyntiä itse tai se voidaan toteuttaa 

lisenssein. Artistin tuottaessa ja myydessä oheistuotteitaan itse hänen 

prosentuaalinen tuotto-osuutensa on luonnollisesti suurempi kuin 

lisenssein toteutetussa oheistuotekaupassa. Lisäksi tuotannon 

kustannukset rasittavat tulosta ja tuotteiden myynnin järjestäminen on 

työlästä. (Karhumaa et al. 2010, 118) 

Oheistuotesopimus on mahdollista kytkeä myös osaksi levytyssopimusta, 

jolloin levy-yhtiö huolehtii oheistuotekaupasta. Levytyssopimus ja 

oheistuotesopimus on kuitenkin tavallisesti eriytetty toisistaan. (Ahokas et 
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al. 2004, 45) Levy-yhtiöiden 360-toimintamallissa oheistuotteet ja niiden 

myynti on taas kytketty levytyssopimukseen. Tällöin levy-yhtiöt saavat 

osan artistin oheistuotteiden myynnistä saatavista tuloista. 

5.3.4 Manageri 

 

Manageri on musiikkiteollisuudessa yksi niistä monista tahoista, jonka 

roolia on vaikea rajata koskemaan vain tiettyä arvoketjun vaihetta. 

Managerin päätehtävänä on artistin toiminnassa tarvittavan liiketoiminnan 

organisointi ja koordinointi sekä myös artistin urasuunnittelu (Karhumaa et 

al. 2010, 155). Manageri voidaan mieltää artistin ympärillä toimivan 

organisaation toimitusjohtajaksi. Hän vastaa sopimusneuvotteluista, 

yhteistyökumppaneiden valinnasta ja kokonaisuuden hallinnasta. 

Manageri huolehtii myös siitä, että artistin taloudelliset asiat ovat kunnossa 

ja artistin uraa sekä etuja edistetään kokonaisvaltaisesti. (Ahokas et al. 

2004, 45) 

Suomessa melko harvoilla artisteilla on oma manageri. Pieniltä 

markkinoilta kertyvillä tuloilla managerin palkkaaminen on haastavaa. 

Useimmiten manageri ei myöskään kykene kasvattamaan artistin tuloja 

siinä määrin, että managerin palkkaaminen olisi kannattavaa. Manageri 

onkin Suomessa korvattu usein hyvällä kirjanpitäjällä ja asiantuntevalla 

keikkamyyjällä. (Ahokas et al. 2004, 45–46) 

Fullsteam managementin toimitusjohtaja Virpi Immosen mukaan 

ammattimaisen manageritoiminnan merkitys kasvaa kuitenkin jatkuvasti. 

Tämä johtuu hänen mukaansa esimerkiksi siitä, että levy-yhtiön rooli on 

muuttunut. Artistit ovat nykyisin tietoisempia oikeuksistaan, eivätkä he 

välttämättä halua sitoutua levy-yhtiöön vuosiksi. Artistit haluavat usein 

perustaa artistiyhtiön tai julkaista albuminsa itse, jolloin he hallitsevat itse 

musiikin oikeuksiaan. Manageria tarvitaan Immosen mukaan myös silloin, 

kun artistilla on sopimus levy-yhtiön kanssa ja paljon liiketoimintaa. 

(Riikonen 2012, 42) 
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5.3.5 Ohjelmatoimisto ja keikkamyyjä 

 

Ohjelmatoimistossa työskentelevä keikkamyyjä hinnoittelee ja myy 

artistien esiintymiset. Keikkamyyjä laatii myös esiintymisten budjetit ja 

tilittää artistille kuuluvan osuuden keikkapalkkiosta. Ohjelmatoimisto 

yleensä myös rytmittää artistin esiintymiset siten, että yleisö ei kyllästy liian 

usein keikkailevaan artistiin. (Ahokas et al. 2004, 47) 

Elävän musiikin esitykset ovat artistille suuri yksittäinen tulonlähde. 

Keikoilla on artistille myös promootiota sekä levymyyntiä edistävää 

vaikutusta. Keikkamyyjän tehtävänä on huolehtia artistin esiintymisistä 

kokonaisvaltaisesti. Keikka- ja kiertueaikataulun lisäksi keikkamyyjä 

varmistaa, että esiintymistä varten tarvittavat äänentoisto, majoitus, 

ruokailut ja matkat hoituvat sopimusten mukaisesti. Ohjelmatoimisto 

huolehtii myös rahaliikenteestä ja kustannusten seurannasta. Tällöin 

artistin ei periaatteessa tarvitse huolehtia muusta kuin esiintymisestä. 

Keikkamyyjien provisio vaihtelee 15–20 % välillä. Pitkään toimineilla 

ohjelmatoimistoilla ja keikkamyyjillä on lisäksi usein paljon artistille tärkeitä 

kontakteja. (Ahokas et al. 2004, 48–49) 

Elävän musiikin esitysten käydessä yhä suositummaksi ja äänitemyynnistä 

saatavien tulojen ja katteiden laskiessa keikkamyynnistä on tullut yksi 

musiikkiteollisuuden arvoketjun tärkeimpiä komponentteja. 

Keikkamyynnistä saatavat katteet eivät ole niin suuria kuin perinteisestä 

äänitemyynnistä, mutta keikkamyynti voidaan silti mieltää erittäin 

kannattavaksi musiikkiteollisuuden liiketoiminnaksi (Kuoppala 2013). 

Ohjelmatoimistojen ja keikkamyyjien määrä musiikkiteollisuudessa onkin 

viime vuosina kasvanut (Kuoppala 2013).  

Levy-yhtiöiden 360-toimintamallin yleistymisen myötä ohjelmatoimistot 

ovat monesti levy-yhtiöiden omistamia. Tämä mahdollistaa levy-yhtiölle 

kustannustehokkaan ja ketterän tavan toimia. Ohjelmatoimiston ollessa 

levy-yhtiön omistuksessa, artistien keikkapalkkoja on helppo seurata ja 

tarvittaessa muunnella (Kuoppala 2013). Keikkapaikoille ja 
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tapahtumapromoottoreille pystytään myös helposti tarjoamaan 

tapahtuman budjettiin sopivaa artistia, koska keikalle myytävät artistit ovat 

oman levy-yhtiön alaisuudessa (Kuoppala 2013). Ohjelmatoimiston ollessa 

levy-yhtiön ulkopuolinen toimija syntyy helposti hintakilpailutilanteita eri 

ohjelmatoimistojen välillä (Kuoppala 2013). 

5.4 Jakelu 

 

Musiikin jakelu on muuttunut vuosituhannen vaihteen jälkeen monilta 

osiltaan. Perinteisiä jakelukanavia ja -muotoja hyödynnetään 

musiikkiteollisuudessa yhä aktiivisesti, mutta niiden rinnalle on tullut uusia 

sähköisiä jakelukanavia ja -muotoja. Musiikin jakelu onkin nykyisin yhä 

enemmän sähköisten kanavien varassa. Jakelun sähköistyminen on 

muuttanut musiikkiteollisuuden arvoketjun sisältöä monilta osin, ja se on 

muuttanut myös monien teollisuudenalan toimijoiden rooleja.  

Musiikin sähköistynyt jakelu on myös laskenut fyysisten tallenteiden 

suosiota ja myyntimääriä entisestään, mikä on vaikuttanut merkittävästi 

lähes kaikkien musiikkiteollisuuden toimijoiden ansaintaan. Fyysisiä 

tallenteita myydään edelleen merkittävissä määrin, mutta niiden rooli levy-

yhtiöiden ja artistien ansaintalogiikassa on jatkuvasti pienenevä. 

Sähköistynyt jakelu on täten ohjannut levy-yhtiöitä ja artisteja yhä 

kokonaisvaltaisempaan toimintaan musiikkiteollisuudessa.  

Levy-yhtiöiden ja artistien kokonaisvaltaisen toiminnan myötä lähes 

kaikkien musiikkiteollisuuden toimijoiden roolit ovat murroksessa. Useiden 

toimijoiden kohdalla musiikin sähköistynyt jakelu on muuttanut joko 

suorasti tai epäsuorasti taloudellisen toiminnan edellytyksiä, mikä on 

ohjannut toimijoita etsimään tuloja useista eri lähteistä. Tämä on taas 

puolestaan tehostanut teollisuudenalan toimintaa monilta osin, sillä 

useiden toimijoiden roolit ulottuvat nykyisin moniin eri arvoketjuvaiheisiin. 

Useissa arvoketjuvaiheissa toimivat yritykset ovat lisänneet alan kilpailua, 

ja näin ne ovat laskeneet monien toimijoiden kohdalla myös toiminnasta 

saatavia katteita.  
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Musiikin sähköistynyt jakelu on mahdollistanut esimerkiksi indie-levy-

yhtiöiden entistä helpomman toimimisen musiikkiteollisuuden osana. 

Youtuben ja Spotifyn kaltaisten uudenlaisten palveluiden ansiosta musiikin 

jakelu on tullut helpommaksi verrattuna 2000-luvun alkupuolen 

tilanteeseen, ja jakelun kustannukset ovat myös laskeneet. Tämä on 

mahdollistanut yhä useammalle artistille laajan kuulijayleisön 

saavuttamisen pienellä budjetilla.  

Vaikka laajan kuulijamäärän voi nykyisin saavuttaa ilman fyysistä 

tallennetta, tarvitaan sitä edelleen markkinointi- ja 

promootiotarkoituksessa. Jotta albumi tai musiikkikappale mielletään 

kuluttajien toimesta viralliseksi julkaisuksi, tarvitaan siitä edelleen fyysinen 

tallenne (Kuoppala 2013). Kuluttajat antavatkin fyysiselle äänitteelle 

edelleen mielessään digitaalista äänitettä suuremman arvon (Kuoppala 

2013). Albumia tai kappaletta saatetaan silti kuunnella pääsääntöisesti 

sähköisessä muodossa, vaikka fyysinen tallenne siitä olisikin olemassa 

(Kuoppala 2013). 

Tällä hetkellä Suomalaisen musiikkiteollisuuden kannalta merkittävimmät 

uudet sähköiset jakelukanavat ovat Youtube ja Spotify. Ennen niitä 

sähköisesti jaeltu musiikki tavoitti kuluttajan laillisesti pääasiassa joko 

perinteisten kanavien, kuten radion ja television kautta, tai musiikin 

latauskauppojen kautta. Latauskauppojen euromääräinen myynti oli viime 

vuonna muun digitaalimyynnin ohella nousevaa, mutta Spotifyn kaltaisten 

musiikin tilauspalveluiden tulo osaksi musiikkiteollisuuden arvoketjua 

muuttaa myös perinteisten latauskauppojen asemaa tulevaisuudessa. 

Uusien sähköisten jakelukanavien merkitys on lähivuosina kasvamassa, 

mutta niiden tarkkaa vaikutusta musiikkiteollisuuden arvoketjuun ja 

ansaintalogiikoihin on toistaiseksi hankala ennustaa. 

Seuraavaksi tässä kohdassa esitellään musiikin jakelu sen nykyisessä 

muodossaan sekä tuodaan esiin, miten eri jakelukanavien asema on 

muuttunut vuosien kuluessa. Kuvassa neljä on luokiteltu tässä 

tutkimuksessa huomioidut musiikin sähköisen ja fyysisen jakelun kanavat 
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sekä tyypillisimmät jakelumuodot. Jakelun kaikkia tekijöitä ei kuitenkaan 

tässä tutkimuksessa tarkastella erikseen, sillä niiden yksityiskohtainen 

esittely ei ole tutkimuksen kannalta relevanttia.  

Tässä tutkimuksessa musiikin jakelulla tarkoitetaan niitä jakelukanavia ja  

-muotoja, joiden välityksellä valmis musiikkikappale tavoittaa sen 

käyttäjän. Jakelukanavista elävän musiikin esitykset voidaan mieltää 

kuuluvaksi sekä musiikkiteollisuuden jakeluun että musiikin käyttöön. 

Selkeyden säilyttämiseksi elävän musiikin esitykset käsitellään tässä 

tutkimuksessa kuitenkin ainoastaan osana musiikin käyttöä. 

Valmiin musiikkitallenteen jakeluun on nykyisin tarjolla kymmeniä eri 

jakelukanavia ja -muotoja. Keskeisimmän jaottelun voi kuitenkin tehdä 

fyysiseen jakeluun ja sähköiseen jakeluun. Levy-yhtiöt ovat panostaneet 

viime vuosina yhä enenevissä määrin sähköisten muotojen ympärillä 

toimiviin liiketoimintamalleihin, mutta fyysisellä musiikkitallenteella on yhä 

merkittävä asema musiikkiteollisuudessa. 

    



60 
 

 
 

 

Kuva 6. Musiikin jakelu nykyisin 

Jakelun tarkoituksena on saattaa musiikkitallenteet jälleenmyyjien tai 

palveluntarjoajien saataville ja edelleen vähittäismyyntiin tai eri kanavien 

kautta kuultavaksi. Jakelun suorittava yhtiö voi olla kolmannen osapuolen 

omistuksessa, mutta myös levy-yhtiön omistamat jakeluyhtiöt ovat yleisiä. 

Tällöin kyseessä on kuitenkin tuotannosta ja markkinoinnista erillinen 

liiketoiminnan yksikkö. (Karhumaa et al. 2010, 74) Jakeluyhtiöitä 

hyödynnetään sekä sähköisesti jaetun musiikin että perinteisten fyysisten 

musiikkitallenteiden puolella. Musiikin latauskaupoista esimerkiksi Applen 

iTunesiin ei saa musiikkia jaeltavaksi ilman erillistä jakeluyhtiötä (Kuoppala 

2013). 

Musiikin jakelun tulevaisuutta fyysisten tallenteiden muodossa on arvioitu 

ja tutkittu eri medioissa jo reilun vuosikymmenen ajan. CD-levyn ja 

vinyylilevyn odotetaan poistuvan aikanaan kokonaan markkinoilta ja niiden 

tilalle suunnitellaan jatkuvasti uusia kokonaan sähköisiä 
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musiikinjakelumuotoja. Musiikin fyysisellä tallenteella on kuitenkin 

toistaiseksi tärkeä rooli artistin, levy-yhtiön ja koko musiikkiteollisuuden 

ansainnassa.  

Fyysisten musiikkitallenteiden myyntimäärät laskivat viime vuonna vuoden 

2011 tasoon verrattuna, mutta musiikin verottoman tukkumyynnin arvo 

kasvoi kuitenkin 1,2 %. Tämä johtui siitä, että musiikin digitaalinen myynti 

kompensoi ensimmäistä kertaa Suomessa fyysisten tallenteiden 

myyntimäärän laskua. Fyysisten musiikkitallenteiden myyntimäärä on 

kuitenkin euromääräisesti mitattuna edelleen merkittävästi digitaalisia 

musiikkitallenteita suurempi. (Musiikkituottajat 2013, B)   

5.4.1 Fyysinen jakelu 

 

Musiikin fyysisen jakelun kanavat koostuvat fyysisiä musiikkitallenteita 

myyvistä perinteisistä levykaupoista, isoista tavarataloista ja Internetissä 

toimivista levykaupoista. Fyysisistä musiikkitallenteista tässä 

tutkimuksessa on huomioitu ne, joita myydään edelleen Suomessa 

tilastollisesti merkittävissä määrin. Nämä ovat nykyisin CD-levy, 

vinyylilevy, Blu-ray-levy sekä DVD-levy. (Musiikkituottajat 2013, C) 

Tutkimuksen piiristä on rajattu pois fyysiset musiikkitallenteet, joiden 

myyntiä on kuitenkin tilastoitu vielä vuosituhannen vaihteen jälkeen. Näitä 

ovat c-kasetti, minidisc, dvd-audio-levy, superaudio-cd ja vhs-kasetti. 

Fyysisten musiikkitallenteiden myyntimäärän laskusta johtuen perinteisten 

levykauppojen määrä on viime vuosina vähentynyt. Levykauppoja sijaitsee 

kuitenkin vielä ympäri Suomea, ja esimerkiksi Helsingissä ne ovat 

keskeisessä asemassa musiikin fyysisen jakelun kanavana. Perinteiset 

levykaupat vetoavat musiikin harrastajiin ja niiden tarkoituksena on tehdä 

musiikin ostamisesta jo itsessään elämyksellistä. Perinteisistä 

levykaupoista esimerkiksi Stupido-shop on toiminut Helsingissä jo 

vuodesta 1989 ja Levykauppa Äx:llä on kahdeksan myymälää eri puolilla 

Suomea. Perinteisten levykauppojen lisäksi fyysisiä musiikkitallenteita 

ostetaan paljon myös isoista tavarataloista. Suomessa musiikkia myyviä 
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isoja tavarataloja ovat muun muassa Prismat, Citymarketit, Stockmannit ja 

Kodin Ykköset. 

Musiikin fyysisen jakelun kannalta tärkeässä roolissa ovat myös 

Internetissä toimivat levykaupat. Niitä pidettiin jakelun kannalta tärkeänä 

kanavana jo vuonna 2003. Silloin digitaalisessa muodossa jaettavan 

musiikin kaupallinen hyödyntäminen oli lähinnä kokeiluasteella, ja fyysisen 

tallenteen myyminen oli ainoa taloudellisesti kannattava tapa jakaa 

musiikkitallenteita Internetin välityksellä. (Pönni & Tuomola 2003, 25)   

Melkein kaikilla perinteisillä levykaupoilla on nykyisin omat Internet-kaupat, 

josta saatavilla oleva fyysisten tallenteiden valikoima on yleensä lähes 

myymälän valikoimaa vastaava. Levykauppojen lisäksi Suomessa 

toimivista isoista tavarataloketjuista muun muassa Stockmann ja Kodin 

Ykkönen myyvät fyysisiä musiikkitallenteita Internetissä. Ulkomailla toimii 

useita fyysisten musiikkitallenteiden Internet-kauppoja, joista esimerkiksi 

ruotsalainen CDON.com myy myös suomalaista musiikkia.  

Vaikka sähköisesti jaetun musiikin suosio on kasvanut jatkuvasti, 

suomalaisia kiinnostaa yhä fyysinen musiikkitallenne. Ne muodostivat 

viime vuonna 73 % suomalaisesta äänitemusiikin kokonaismarkkinasta. 

Tallennemarkkinan kotimaisuusaste myynnin kokonaisarvosta oli viime 

vuonna 69 %. Kotimaisuusaste oli kaikkien aikojen korkein. 

(Musiikkituottajat 2013, B) Fyysisten musiikkitallenteiden kappalemääräisiä 

ja euromääräisiä myyntejä käsitellään tarkemmin kohdassa 5.5. 

5.4.2 Sähköinen jakelu 

 

Musiikin sähköisellä jakelulla tarkoitetaan toimintaa, jossa tallennettua 

musiikkia tarjotaan kuluttajalle ei-fyysisessä muodossa. Sähköinen jakelu 

ei tarvitse fyysistä musiikkitallennetta, joten se on levy-yhtiölle ja artistille 

perinteisiä jakelutyylejä helpompaa ja halvempaa toteuttaa. (Karhumaa et 

al. 2010, 100) Sähköisesti jaettavalla musiikkitallenteella ei ole 

musiikkikappaleen tuotannon lisäksi muita kustannuksia, sillä levyjen 

painokustannuksia ei kerry eikä kansilehtiä tai kansitaidetta tarvitse painaa 
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(Owsinski 2009, 99). Sähköisessä muodossa jaettava musiikkikappale tai 

albumi on valmistuttuaan myös nopeasti kuluttajan kuunneltavissa, sillä 

sen jakelu voidaan aloittaa välittömästi esimerkiksi artistin Internet-sivujen 

kautta (Owsinski 2009, 99). Joidenkin sähköisten jakelukanavien 

ongelmana on kuitenkin musiikin laiton kuluttaminen ja jakelu eli piratismi 

(Karhumaa 2010, 100).   

Sähköisesti jaeltu musiikki tavoittaa kuluttajan lukuisten eri kanavien 

kautta. Näistä yleisimpiä ovat musiikin tilauspalvelut, musiikin 

latauskaupat, Internet-sovellukset, radio, televisio ja matkapuhelin. 

Sähköinen jakelu eroaa jakelukanavien ja -muotojen lisäksi fyysisestä 

jakelusta myös siinä, että sähköisesti jaeltua musiikkia kulutetaan monesti 

myös ilman suoraa rahallista maksua. 

Viime vuosien tärkein uudistus sähköisessä musiikin jakelussa on ollut 

suoratoiston yleistyminen musiikin jakelumuotona. Suoratoistolla 

tarkoitetaan yleisesti Internetistä ladattavan pakatun musiikin tai 

videokuvan toistamista tietokoneelle asennetun soitto-ohjelman tai 

Internet-selaimen avulla (Tuomola 2002, 15). 

Suoratoiston aikana tietoa ei varsinaisesti tallennu kuin soitinohjelman tai 

Internet-selaimen itselleen tietokoneen kovalevyltä varaamaan 

välimuistiin. Musiikkikappale tai -video ei siis tallennu missään vaiheessa 

kokonaan tietokoneen kovalevylle, joten materiaalin luvaton kopiointi ja 

levittäminen on perinteisiä tiedostomuotoja hankalampaa. (Tuomola 2002, 

15) Suoratoistoa hyödynnettiin musiikkiteollisuudessa jo vuonna 2003, 

mutta silloin sitä käytettiin lähinnä levy-yhtiön toimesta artistin tuotannon 

promootiotarkoituksiin. Silloin suoratoistettavana tarjottiin esimerkiksi 

ennakkonäytteitä artistien uutuusjulkaisuilta ja jonkin verran Internet-

radiolähetyksiä. (Pönni & Tuomola 2003, 25) 

Musiikin tilauspalvelut 

Musiikin tilauspalvelut ovat Internet-pohjaisia palveluita, joita käyttääkseen 

kuluttajan on rekisteröidyttävä palveluun. Monia tilauspalveluita voi käyttää 

joko maksullisesti tai maksutta. Maksuttomat versiot ovat yleensä 
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mainosrahoitteisia. Suomessa musiikin tilauspalveluista tunnetuin on 

ruotsalainen Spotify. Se on suoratoistoon perustuva musiikkipalvelu, jonka 

tarkoituksena on tarjota laittomia vaihtoehtoja parempi käyttäjäkokemus 

musiikin kuuntelemiseen. Spotify-palvelu julkaistiin vuonna 2008, kun isot 

levy-yhtiöt oli saatu vakuuttuneeksi sen toimivuudesta musiikin 

jakelukanavana. (Kolehmainen 2010) Suomessa Spotifyn tulo osaksi 

musiikin sähköistä jakelua on ollut yksi keskeisimmistä tekijöistä musiikin 

jakelun muuttumisessa ja musiikkiteollisuuden murroksessa. Spotify 

tarjosikin markkinoille tullessaan kokonaan uudenlaisen kanavan musiikin 

jakamiseen ja käyttämiseen.  

Spotifyn toimintaa on kritisoitu musiikkiteollisuudessa siitä, että se maksaa 

musiikin tekijöille liian pieniä korvauksia kappaleiden soittomääriin 

suhteutettuna. Muusikko Anssi Kela arvioi yhdestä soittokerrasta 

maksetun tekijänoikeuskorvauksen olevan noin 0,0003 euroa. Miljoonalla 

soitolla hän tienaa täten 300 euroa. Harvalla artistilla on mahdollisuutta 

vaikuttaa asiaan, sillä he ovat antaneet levy-yhtiölle tai kustannusyhtiölle 

oikeuden käydä kauppaa teoksillaan. (Hakkarainen 2011, 99)  

Spotify puolustaa tekijänoikeuskorvausten maksuperiaatettaan kuitenkin 

sillä, että musiikin latauskaupasta yksityiskäyttöön ostettu digitaalinen 

musiikkitallenne tuo artistille rahaa vain kerran, mutta suoratoistettava 

musiikki tarjoaa tekijänoikeuksista saatavaa tulovirtaa pitkälle aikavälille. 

Spotify käyttää noin 70 % kaikesta tulovirrastaan tekijänoikeuskorvausten 

maksuun, ja se on maksanut toimintansa aikana yli 500 miljoonaa 

Yhdysvaltain dollaria korvauksia musiikin oikeudenhaltijoille. (Spotify 2013,  

D)  

Artistien on toistaiseksi mahdollista saada musiikkiaan Spotify-jakeluun 

ainoastaan levy- tai jakeluyhtiön kautta (Spotify 2013, C ). Spotify maksaa 

artistin jokaisesta soitetusta musiikkikappaleesta tekijänoikeuskorvauksia 

joko artistin levy-yhtiölle, jakeluyhtiölle tai tekijänoikeusjärjestölle. Edellä 

mainitut tahot tilittävät lopulta sopimusten mukaiset korvaukset 

tekijänoikeuksien haltijoille. (Spotify 2013, D) Suomessa Teostolla on 
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sopimus Spotifyn kanssa. Teosto hoitaa täten Spotifyn maksamien 

tekijänoikeuskorvausten tilityksen artisteille. 

Nykyisin Spotify toimii 17 eri maassa ja tarjoaa kuunneltavaksi yli 20 

miljoonaa maailmanlaajuisesti lisensoitua musiikkikappaletta. Palvelulla on 

yli 20 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää, joista yli viisi miljoonaa käyttää 

maksullisia asiakkuuksia. (Spotify 2013, B) Spotifyn kaltaisia musiikin 

tilauspalveluja tarjoaa Suomessa myös esimerkiksi Microsoftin Xbox 

Musiikki ja Sonyn Music Unlimited. Spotifyn vaikutusta musiikin myyntiin ja 

käyttöön on käsitelty tarkemmin kohdassa 4.5. 

Internet-sovellukset 

Musiikin jakelun muutokseen ovat vaikuttaneet merkittävästi myös 

erilaisten musiikkia jakavien Internet-sovellusten yleistyminen. Ne eroavat 

perinteisistä medioista kuten radiosta ja televisiosta muun muassa siinä, 

että yksittäinen kuluttaja voi valita musiikin, jota haluaa kuunnella. Levy-

yhtiö tai jopa itsenäisesti toimiva artisti voi valita sen musiikin, jota haluaa 

kuulijalle ilmaiseksi tarjota. Internet-sovellukset poikkeavat musiikin 

tilauspalveluista myös siinä, että niiden käyttö on mahdollista pelkän 

Internet-selaimen avulla ja ilman erillistä rekisteröitymistä. 

Suomalaisen musiikkiteollisuuden kannalta tärkein Internet-sovellus on 

tällä hetkellä Yhdysvaltalainen, vuonna 2005 perustettu, Youtube 

(Youtube 2013). Se perustuu Spotifyn tapaan suoratoistotekniikkaan, ja 

sen asema keskeisenä musiikinjakelu- ja promootiokanavana on 

vahvistunut jatkuvasti. Artisti tai levy-yhtiö voi perustaa Youtubeen oman 

kanavan, jonka kautta he voivat jakaa haluamiaan musiikkivideoita. 

Käyttäjät voivat taas esimerkiksi tilata artistien Youtube-kanavia ja seurata 

helposti heitä kiinnostavien artistien tuotantoa. Music Televisionin jälkeen 

Youtuben voidaan katsoa palauttaneen musiikkivideot takaisin tärkeäksi 

sähköisen musiikin jakelumuodoksi. 

Kuoppala kertookin, että uusiutunut tarve musiikkivideoille huomattiin heti, 

kun musiikkia alettiin jakaa enemmän suoratoistettavassa muodossa 

(Kuoppala 2013). Hänen mukaansa musiikkivideoita oli 2009–2010 vielä 
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melko vähän, mutta tekniikan kehityksen myötä niitä on alkanut tulla yhä 

useammille artisteille. Nykyisin hyvälaatuisia musiikkivideoita pystyy 

tuottamaan melko edullisesti ja lähes kuka tahansa. Tämä on johtanut 

siihen, että videoiden joukosta erottumiseen tarvitaan suurempaa budjettia 

kuin muutamia vuosia sitten. (Kuoppala 2013)   

Youtuben kautta suureen suosioon on noussut esimerkiksi teinitähti Robin, 

jonka musiikkivideo Frontside Ollie on kerännyt alkuvuoden 2012 

julkaisunsa jälkeen yli 10 miljoonaa katselukertaa. Frontside Ollien 

Youtubeen ladattua musiikkivideota jaettiin heti julkaisupäivänään 

runsaasti Internetissä, ja se keräsi parissa päivässä yli miljoona 

katselukertaa (Yle 2012).  

Youtuben lisäksi suosittuja Internet-sovelluksia musiikin jakamiseen ovat 

muun muassa Myspace, Soundcloud ja Grooveshark. Myspaceen pystyy 

lataamaan sekä suoratoistettavaa ääntä että videokuvaa. Grooveshark ja 

Soundcloud ovat taas keskittyneet pelkästään suoratoistettavaan ääneen. 

Kaikki sivustot soveltuvat sekä aloittelevien että kaupallisten artistien 

musiikin jakeluun. 

Musiikin latauskaupat 

Vuonna 2003 Internettiä pidettiin musiikkiteollisuudessa lähinnä ilmaisena 

jakelureittinä luvattomien musiikkitiedostojen kopioille (Pönni & Tuomola 

2003, 25). Nykyisin Internetissä toimivat musiikin latauskaupat ovat 

kuitenkin musiikin tilauspalvelujen ja Internet-sovellusten lisäksi tärkeä 

sähköisen musiikin jakelukanava. Latauskaupoissa myytävistä 

digitaalisista musiikkitallenteista yleisin on Mp3-tiedosto, mutta musiikkia 

myydään paljon myös AAC-tiedostoina (Reinikainen 2010, 14). 

Mp3-tiedostot ovat CD-tasoisesta äänitteestä pakattuja digitaalisia 

musiikkitallenteita ja niiden vaatima tallennustila on noin neljännes CD-

tasoiseen äänitteeseen verrattuna. Mp3-tiedostoja on pienen kokonsa 

ansiosta nopea jakaa Internetissä, ja niitä voi ostaa yksittäisinä 

kappaleina. Mp3-tiedostojen toistaminen on myös helppoa, sillä niitä 

toistavat tietokoneiden lisäksi lähes kaikki digitaalisen musiikin 
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soittamiseen soveltuvat laitteet. AAC-tiedostot ovat taas 

käyttötarkoituksiltaan ja toiminnaltaan vastaavanlaisia kuin Mp3-tiedostot, 

mutta niiden äänenlaatu on hieman Mp3-tiedostoja parempi (Latauslista 

2013). Musiikkia Mp3-muodossa myyvät muun muassa Meteli.net 

downloads ja Digianttila.com. Musiikkia AAC-muodossa myy Applen 

iTunes Store, joka on yksi tunnetuimmista musiikin latauskaupoista. 

Mobiililaitteet 

Mobiililaitteilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkapuhelimia ja erilaisia 

tablet-tietokoneita. Niihin on nykyisin saatavilla useita sovelluksia, joiden 

välityksellä kuluttaja voi kuunnella musiikkia. Edellä esitelty Spotify on 

muun muassa nostanut suosiotaan myös mobiililaitteissa käytettävänä 

sovelluksena. Spotify-soitto-ohjelma on saatavissa lähes kaikkiin 

yleisimpiin matkapuhelimiin sekä tablet-tietokoneisiin, ja se mahdollistaa 

tietokoneen tapaan koko Spotifyn musiikkivalikoiman soittamisen niiden 

kautta. Musiikkia voidaan käyttää matkapuhelinten ja tablet-tietokoneiden 

avulla myös erilaisissa tiedostomuodoissa, sillä niissä on parhaimmillaan 

muistikapasiteettia tuhansien musiikkikappaleiden varastointiin. 

Matkapuhelinvalmistajista esimerkiksi Nokia tarjoaa myös omaa 

musiikkipalveluaan Lumia-puhelimien omistajille. Palvelusta löytyy yli 15 

miljoonaa musiikkikappaletta, joita on mahdollista suoratoistaa ilmaiseksi 

Nokian Mix Radion kautta tai niitä voi vaihtoehtoisesti myös ostaa Mp3-

muodossa Nokia Musiikkikaupasta (Nokia 2013).  

Matkapuhelinten soittoäänet eivät enää ole kovin suosittu muoto musiikin 

jakeluun, mutta niitä myydään yhä jonkin verran. Vuosituhannen 

alkupuolella matkapuhelinten soittoäänet olivat kuitenkin tärkeä 

musiikinjakelumuoto. Soittoääniä pidettiin tuolloin musiikkiteollisuuden 

kannalta kehittyvänä liiketoimintana. Parinkymmenen sekunnin 

ääninäytteestä saatettiin maksaa useita euroja. (Pönni & Tuomola 2003, 

25 & 159; Hakkarainen 2011, 108) Vuonna 2012 myytyjen soittoäänien 

verottoman tukkumyynnin arvo oli 122 449 euroa. (Musiikkituottajat 2013, 

D). Soittoäänten suosion laskuun on viime vuosina vaikuttanut muun 
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muassa mahdollisuus tehdä itse Mp3-tiedostosta puhelimeen soveltuvia 

soittoääniä. 

Radio ja televisio 

Uusien digitaalisten jakelukanavien rinnalla musiikkiteollisuudessa 

hyödynnetään yhä perinteisiä sähköisiä jakelukanavia eli radiota ja 

televisiota. Nämä eroavat uusista sähköisistä jakelukanavista siinä, että 

artistin ja levy-yhtiön mahdollisuudet vaikuttaa oman tuotannon 

jakelulaajuuteen ovat muita jakelukanavia rajallisemmat.  

Koska levy-yhtiöt haluavat luonnollisesti omaa tuotantoaan 

mahdollisimman paljon radiosoittoon, valitsevat ne musiikkinsa 

välittämiseen ne radiokanavat, joiden kautta radiosoitto toteutuu parhaiten. 

Poko Rekords -levy-yhtiön toimitusjohtaja Epe Heleniuksen mukaan 

radiopromootioon vaikuttaminen on yksinkertaisuudessaan myyntityötä. 

Radiosoittoon voi vaikuttaa vain siten, että joku käy konkreettisesti 

tarjoamassa musiikkikappaletta radiokanavalle. Nykyradioiden 

soittokäytännöt ovat myös supistuneet sellaisiksi, että kappaleesta tulee 

joko varma hitti tai se ei soi radiossa lainkaan. Heleniuksen mukaan 

joskus on myös mahdollista, että kilpailijat kiinnostuvat jostakin 

musiikkikappaleesta vasta sen jälkeen, kun useampi radiokanava on 

ottanut kappaleen soittoon. (Uimonen 2011, 191–192) 

Kaupalliset radiokanavat voivat toimia myös sellaisella 

toimintaperiaatteella, että levy-yhtiöillä ei ole vaikutusvaltaa radiokanavalla 

soitettavaan musiikkiin. Tällä tavalla toimii esimerkiksi Bassoradio, jonka 

toiminta on DJ-vetoista. Kanavalla ei ole musiikkipäällikköä, joka päättäisi 

mitä kanavalla soitetaan, vaan soitettava musiikki on täysin radio-ohjelmaa 

tekevän DJ:n päätettävissä. DJ-vetoinen radion toimintatapa mahdollistaa 

esimerkiksi indie-levy.yhtiön artistille helpomman pääsyn radiosoittoon, 

sillä artistin kappale voidaan ottaa radiosoittoon pelkästään sillä 

perusteella, että ohjelmaa juontava DJ haluaa soittaa artistin kappaleita. 

(Partanen 2013) 



69 
 

 
 

Radiolähetyksiä tarjotaan musiikin kuulijoille paljon myös Internetin kautta. 

Lähes jokaisella kaupallisella radiokanavalla on oma suoratoistettava 

Internet-radiokanava. Partanen kertoo, että esimerkiksi Bassoradion 

kuuntelusta puolet tulee Internetin välityksellä, ja kanava aloittikin 

aikoinaan Internet-radiona (Partanen 2013). Suoratoistettavan 

radiolähetyksen lisäksi radio-ohjelmia on mahdollista kuunnella nykyisin 

myös Podcasteina. Ne ovat Internetissä julkaistuja radio-ohjelmia, joita voi 

ladata tietokoneelle tai mobiililaitteisiin erilaisissa tiedostomuodoissa 

(Kotilainen 2005). Podcastina julkaistuja radio-ohjelmia on myös 

mahdollista tilata erilaisten podcast-ohjelmien kautta. Ne siirtyvät 

automaattisesti tilaajan tietokoneelle tai mobiililaitteeseen heti, kun ne on 

siirretty julkaisijan toimesta Internettiin (Kotilainen 2005). Kuuntelija voi 

kuunnella podcastin silloin, kun itse haluaa. Suomessa ensimmäiset 

podcast-radio-ohjelmat julkaistiin vuonna 2005, ja niiden suosio on ollut 

julkaisustaan lähtien jatkuvasti kasvavaa (Digitoday 2005). 

Musiikin jakelu television kautta on synkronointimuotoista. Synkronoinnilla 

tarkoitetaan musiikkiäänitteen liittämistä elokuvaan tai muuhun 

audiovisuaaliseen tuotteeseen. Musiikista tulee synkronoitaessa osa 

toisen taidelajin teosta ja tästä liittämisestä artistille maksetaan 

korvauksia. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa artistin tunnettuus, ja se 

mitä synkronoinnilla tavoitellaan. Artisti voi esimerkiksi etsiä markkinoita 

uudelle musiikkikappaleelleen tai tuoda uudestaan esiin jo soittolistoilta 

kadonneen sävellyksensä. (Musiikkikustantajat 2013, D)  

TV- ja radiomainokset ovat elokuvasynkronoinnin ohella jatkuvasti 

kasvavia artistin tulonlähteitä. Mainosmusiikkia myytäessä artistin 

kannattaa kuitenkin huomioida, kuinka paljon mainosta näytetään. Usein 

näytettävä mainos saattaa kuluttaa artistin kappaleen nopeasti loppuun 

kuulijan korvissa. Artisti saatetaan myös helposti liittää johonkin 

tuotteeseen tai elokuvaan, mikä ei välttämättä ole kaikissa tapauksissa 

artistin kannalta suotuisaa. (Musiikkikustantajat 2013, D) 
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5.5 Musiikin myynti ja käyttö 

 

Kuten kohdasta 5.4 käy ilmi, musiikin jakelu on siirtymässä yhä 

suuremmissa määrin sähköiseen muotoon. Musiikkia jaetaan nykyisin 

laillisten kanavien kautta ilmaiseksi enemmän kuin vuosituhannen 

vaihteen aikoihin, ja sen käyttämisen mahdollistava teknologia on 

kehittynyt jatkuvasti. Teknologian kehitys ja uudentyyppiset sähköiset 

jakelukanavat ovatkin viime vuosina muuttaneet musiikin 

kuluttajakäyttäytymistä, sillä fyysisiä musiikkitallenteita ei osteta enää yhtä 

paljon kuin vuosituhannen alkupuolella. 

Vaikka fyysisten musiikkitallenteiden myyntimäärä oli vuonna 2012 noin 

puolet vuoden 2000 tasosta, myydään niitä edelleen merkittävissä määrin 

(Musiikkituottajat 2013, G). Suomessa musiikin hankinta fyysisessä 

muodossa on myös edelleen huomattavasti yleisempää kuin sen hankinta 

musiikin latauskaupasta tai maksullisesti musiikin tilauspalveluista (DCM-

raportti 2011, 3). Fyysisistä äänitteistä suurin osa ostetaan lahjaksi, ja 

useimmat lahjaksi ostetuista levyistä ovat joululahjoja (Kuoppala 2013). 

Esimerkiksi televisiokanava Nelosen Vain elämää -sarjan pohjalta tehty 

kokoelmalevy kohosi 2000-luvun myydyimmäksi äänitteeksi Suomessa 

(Musiikkituottajat 2013, B). Se on erinomainen lahjalevy, sillä levy sisältää 

musiikkia jokaiselle ikäryhmälle (Kuoppala 2013).  

Fyysisten tallenteiden myynnistä saatavat tulovirrat ovat sähköistyvästä 

jakelusta huolimatta edelleen huomattavasti digitaalimyyntiä suuremmat. 

Berglund kertoo, että tällä hetkellä CD-levy tuottaa muihin formaatteihin 

verrattuna ylivoimaisesti eniten, vaikka digitaalimyynnin osuus on 

jatkuvasti kasvava. Berglund arvioi, että vinyylilevy on fyysisistä 

tallennemuodoista viimeinen jäljelle jäävä, vaikka sen tuomat tulovirrat 

ovat tällä hetkellä CD-levyyn verrattuna pieniä. Vinyylilevy on CD-levyä 

esteettisempi tallennemuoto, minkä takia sen voi olettaa säilyvän musiikin 

keräilijöiden suosiossa, vaikka musiikki muuten jaettaisiinkin erilaisten 

sähköisten kanavien kautta. (Berglund 2013) Vinyylilevyjen myyntimäärä 

on noussut ja laskenut vuosien 2000 ja 2012 välillä, mutta se on kuitenkin 
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muista fyysistä tallenteista poiketen ainoa, jota myydään merkittävästi 

enemmän kuin vuosituhannen vaihteen aikoihin (Musiikkituottajat 2013, 

G).  

Musiikin digitaalinen myynti on kokonaisuudessaan kasvanut joka vuosi 

vuodesta 2005 lähtien eli siitä asti, kun sitä on suomessa ruvettu 

tilastoimaan (Musiikkituottajat 2013, G) Viime vuosina musiikin 

tilauspalveluiden rooli musiikin digitaalisessa myynnissä on kuitenkin 

korostunut, sillä tilauspalveluiden maksamat tekijänoikeuskorvaukset 

ohittivat euromääräisesti perinteisen latausmyynnin jo vuonna 2010 

(Musiikkituottajat 2013, G). Viime vuonna musiikin digitaalinen myynti 

myös kompensoi taloudellisesti ensimmäistä kertaa fyysisen tallenteen 

laskevia myyntimääriä (Musiikkituottajat 2013, B). Berglund toteaakin, että 

nykyisin kun lähestulkoon koko maailman musiikin käyttö maksaa 10 

euroa kuukaudessa, piratismille ei ole minkäänlaisia järkiperusteita 

(Berglund 2013).  

Musiikin digitaalisen myynnin arvo oli vuonna 2012 kaikkien aikojen 

korkein (Musiikkituottajat 2013, G). Jyväskylän yliopiston ja Aalto-

yliopiston vuonna 2011 julkaiseman tutkimuksen mukaan, vain noin joka 

neljäs kuluttaja oli kuitenkin ostanut musiikkia latauskaupasta. Heistä 80 % 

osti latauskaupasta musiikkia harvemmin kuin kerran kuukaudessa, ja 

heidän ostoihin käyttämänsä rahamäärä oli korkeintaan viisi euroa 

kuukaudessa. Maksullisia musiikin tilauspalveluita oli käyttänyt vain noin 

15 % miehistä ja noin 8 % naisista. Musiikin latauskauppoja ja maksullisia 

musiikin tilauspalveluita käyttivät eniten 25–34-vuotiaat henkilöt, joista 

noin 34 % oli käyttänyt digitaalisen musiikin kauppoja ja noin 13 % 

musiikin tilauspalveluita. (DCM-raportti 2011, 3–4) 

Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkimuksessa selvitettiin myös 

syitä siihen, miksi kuluttajat eivät osta musiikkia latauskaupoista. Kyselyn 

perusteella esille nousivat kolme erityistä oston estettä. Tärkein syy oli se, 

että musiikkia haluttiin ostaa fyysisenä tuotteena. Toiseksi tärkein syy oli 

se, että henkilö ei osta lainkaan musiikkia, ja kolmanneksi tärkein syy oli 



72 
 

 
 

se, että on henkilö tottunut hankkimaan musiikkinsa muualta. (DCM-

raportti 2011, 6) 

Julkaistun tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että digitaalisen 

musiikin kauppa on vasta kehittyvässä vaiheessa, ja musiikista tai sen 

käytöstä sähköisessä muodossa ei olla vielä valmiita kovin helposti 

maksamaan. Keskimääräinen musiikin kuuntelija on vähitellen 

luopumassa fyysisten äänitteiden ostosta, mutta myös digitaalisen 

musiikin ostaminen musiikin latauskaupoista koetaan toistaiseksi hieman 

turhaksi tai hankalaksi. Musiikkia ostetaankin edelleen mieluiten sen 

perinteisissä fyysisissä muodoissa. Kuluttajien kannalta latauskauppojen 

etuna on kuitenkin se, että kokonaisen albumin sijasta on mahdollista 

ostaa myös yksittäinen musiikkikappale.  

Musiikin tilauspalvelut, kuten Spotify, ovat kuitenkin nostaneet viime 

vuosina suosiotaan. Ne tarjoavat ratkaisuja kuluttajille, jotka ovat tottuneet 

maksamaan kuuntelemastaan musiikista ja kuluttajille jotka eivät halua 

maksaa musiikista, mutta haluavat kuitenkin valita kuuntelemansa 

musiikkikappaleet. Musiikin tilauspalvelut mahdollistavat käyttäjälle  

kuunneltavien kappaleiden valinnan toisin kuin esimerkiksi radion 

kuuntelu. 

Tilauspalveluista ainakin Spotifyta on mahdollista käyttää sekä 

maksullisena että maksuttomana versiona. Maksuttomassa versiossa 

sisältö on maksullisia versioita hieman rajatumpaa, ja kappaleiden välillä 

soitetaan satunnaisesti mainoksia. Maksullisia versioita on taas tarjolla 

kahta eri tasoa: Premium ja Unlimited. Molemmat maksulliset tasot 

toimivat kuukausiveloituksella. Premiumin hinta on 9,99 euroa 

kuukaudessa ja Unlimitedin taas 4,99 euroa kuukaudessa. Premium-taso 

mahdollistaa muun muassa parhaan mahdollisen äänenlaadun sekä 

mobiililaitteilla kuuntelun. (Spotify 2013, A)  

Spotifyn reilusta 20 miljoonasta rekisteröidystä asiakkaasta suurin osa 

käyttää palvelua maksutta. Maksavia asiakkaita on kuitenkin jo yli viisi 

miljoonaa ja määrä kasvaa jatkuvasti (Spotify 2013, B). Artistin tai levy-
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yhtiön kannalta maksavien asiakkuuksien määrällä ei välttämättä ole niin 

suurta painoarvoa, sillä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset rahoitetaan 

osittain myös mainostuloilla. Ilmaisversion maksullista versiota rajoitetumpi 

musiikkikatalogi saattaa kuitenkin joidenkin artistien kohdalla vaikuttaa 

artistin kappaleiden soittomääriin. Spotify on joka tapauksessa ollut yksi 

viime vuosien merkittävimmistä tekijöistä musiikin sähköisessä jakelussa 

ja sen uudistuksissa. 

Tilauspalveluiden lisäksi musiikkia kuunnellaan ilmaiseksi myös 

esimerkiksi Youtuben kautta. Tilauspalveluiden tapaan kuunneltavat 

musiikkikappaleet on mahdollista valita itse, mutta Internet-

sivustopohjainen käyttöliittymä mahdollistaa tilauspalveluista poiketen 

musiikin soittamisen ilman lisäohjelmia tai käyttäjätunnusta. Kuten 

kohdassa 4.4.2 todettiin, Youtube on yksittäisenä Internet-sovelluksena 

yksi merkittävimmistä sähköisen musiikin käyttömedioista.  

Youtuben ongelma Suomalaisen musiikkiteollisuuden ja musiikin myynnin 

kannalta on kuitenkin se, että Suomessa Youtube ei toistaiseksi maksa 

musiikkikappaleiden säveltäjille, sanoittajille, sovittajille, esittäjille tai 

kustantajille tekijänoikeuskorvauksia (Korkee 2011). Tämä johtuu siitä, 

että Youtubella ei ole sopimusta Teoston kanssa (Korkee 2011). Teosto 

neuvottelee kuitenkin parhaillaan hakukoneyhtiö ja laitevalmistaja Googlen 

kanssa Youtube-videoiden tekijänoikeuskorvauksista (Yle 2013).  

Suomessa monikansallisista levy-yhtiöistä Universalilla, Warnerilla ja 

Sonylla on sopimukset Youtuben kanssa. Sopimusten tarkka sisältö ei ole 

julkista, mutta tästä vuodesta alkaen levy-yhtiöt saavat Youtubelta 

korvauksia ainakin videoiden yhteydessä näytettävien mainosten kautta. 

Artistit ja kappaleiden tekijät saavat mahdolliset Youtube-tulonsa levy-

yhtiöiden kautta. Lauri Rechardt Musiikkituottajat Ry:stä arvioi, että 

Youtuben osuus koko äänitemyynnistä voisi olla vuonna 2013 noin 5 %. 

Tämä tarkoittaisi vuoden 2012 musiikkimyynnin perusteella reilun kahden 

miljoonan euron lisätuloja musiikkitoimialalle. (Jokelainen 2013) 



74 
 

 
 

Youtube-videoiden yhteydessä näytettävien mainosten lisäksi artistit ja 

levy-yhtiöt saavat tuloja myös tuotesijoittelun kautta. Tuotesijoittelu on 

vasta viimeaikoina saavuttanut suosiota suomalaisissa musiikkivideoissa, 

vaikka sitä on esimerkiksi Yhdysvalloissa tehty jo vuosia. Sponsoroinnista 

ja tuotesijoittelusta saatavat korvaukset ovat merkittäviä, ja niistä voidaan 

saada toisinaan jopa enemmän rahaa kuin äänitteen myynnistä (Kuoppala 

2013). 

Teosto teetti kesäkuussa 2011 musiikin käyttöä selvittävän tutkimuksen, 

johon osallistui tuhat 18–75-vuotiasta suomalaista. Tutkimukseen 

vastanneista 47 % sanoi kuuntelevansa musiikkia Internetistä viikoittain. 

Kuitenkin 18–25-vuotiaiden ryhmän vastaava luku oli 90 %. 

Tutkimuksessa kysytyistä verkkopalveluista suosituin oli Youtube, jota oli 

käyttänyt viimeisen vuoden aikana 82 % vastaajista. Eniten Youtubesta 

katsottiin bändien tai artistien musiikkivideoita, joita oli katsonut 74 % 

vastaajista. Yleisön kuvaamia keikka- ja konserttitallenteita oli katsonut 23 

% vastaajista ja muita musiikkia sisältäviä videoita 50 % vastaajista. 

Youtuben lisäksi suosittu verkkopalvelu oli myös Spotify, jota oli käyttänyt 

28 % vastaajista kuluneen vuoden aikana. (Teostory 2011, 25) 

Uudenlaisista musiikin sähköisistä jakelumetodeista huolimatta radio on 

yhä erittäin suosittu musiikin käyttömedia. Finnpanelin kansallisen 

radiotutkimuksen mukaan 96 % suomalaisista kuuntelee radiota viikoittain, 

ja keskimäärin sitä kuunnellaan yli kolme tuntia päivässä. Radio tavoittaa 

päivittäin yli 3,7 miljoonaa suomalaista. (Finnpanel 2013, A) Vuonna 2011 

suomalaisista 90 % kuunteli radiota perinteisen vastaanottimen kautta,  

10 % Internetin kautta ja noin 7 % matkapuhelimen kautta. Suosituimpia 

kuuntelupaikkoja olivat koti, työpaikka ja auto. (Vuorela 2012, 11) 

Suomen suosituin kaupallinen radiokanava oli vuonna 2012 Radio Nova, 

jonka kuuntelijamäärä oli syys-marraskuussa tehtyjen tutkimusten mukaan 

1 336 000 kuuntelijaa viikossa. Toiseksi suosituin kanava oli Iskelmä ja 

kolmanneksi suosituin NRJ. Iskelmällä oli viikkotasolla kuuntelijoita  
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1 039 000 ja NRJ:llä 949 000. Muut kanavat olivat kuuntelijamäärissä 

kolmea suosituinta kanavaa merkittävästi jäljessä. (Radiomedia 2013)  

Suomessa kaupalliset radiokanavat sekä Ylen radiokanavat soittavat 

paljon kotimaista musiikkia. Vuonna 2011 kaupallisten radiokanavien 

soittamasta musiikista 31 % oli kotimaista tuotantoa, ja Ylen radiokanavien 

osalta lukema oli 40 % (Karjula 2012, 34). Vuonna 2011 radion soitetuin 

kappale oli Jenni Vartiaisen ”Missä muruseni on”, ja toiseksi soitetuin 

kappale oli myös Jenni Vartiaisen ”Duran Duran”. ”Missä muruseni on” 

soitettiin radiossa yli 7000 kertaa ja ”Duran Duran” reilut 6500 kertaa. 

Kaupallisten radiokanavien kymmenestä soitetuimmasta kappaleesta 

kahdeksan oli suomalaista tuotantoa ja kuten myös Ylen radiokanavien 

puolella. (Hyvitysmaksu 2012)  

Soitetusta musiikista radiokanavat maksavat esityskorvauksia Teostolle ja 

Gramexille, jotka tilittävät ne edelleen tekijänoikeudenhaltijoille. 

Maksettujen esityskorvausten määrä vaihtelee radiokanavittain, mutta se 

perustuu ensisijaisesti tekijänoikeuksilla suojatun musiikin 

radiosoittominuutteihin. (Saari et al. 2011, 36 & Gramex 2013)  

Radion lisäksi musiikkia käytetään myös television välityksellä. Nykyisin 

televisiossa soiva musiikki tavoittaa kuluttajan lähinnä elokuvien, sarjojen 

tai mainosten yhteydessä. Perinteisten musiikkivideoiden esitys on 

vähäistä, mutta esimerkiksi Yle-teemalla on ohjelmatarjonnassaan usein 

musiikkiaiheisia dokumentteja sekä konserttitaltiointeja. Televisiossa 

esitetystä musiikista vain 16 % oli kotimaista tuotantoa vuonna 2011 

(Karjula 2012, 34). Television kautta musiikkikappale tavoittaa myös 

kerrallaan suuren määrän yleisöä. Artistin Youtube-videolla saattaa 

esimerkiksi olla 500 000 katselukertaa, mutta television välityksellä sama 

määrä kuulijoita voidaan tavoittaa kerralla (Kuoppala 2013).  

Finnpanelin tekemän tv-mittaustutkimuksen mukaan televisiota katsottiin 

vuonna 2012 keskimäärin 183 minuuttia vuorokaudessa (Finnpanel 2013, 

B). Televisio tavoittaa radion tavoin suuria yleisömääriä kerrallaan ja siksi 

se on myös erittäin tehokas musiikin promootiokanava. Esimerkiksi 
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Nelosen Vain elämää -musiikkiviihdeohjelman pohjalta tehtyä kokoelma-

albumia myytiin vuonna 2012 yhteensä 164 119 kappaletta ja siitä tuli 

samalla suomen 2000-luvun myydyin äänite (Musiikkituottajat 2013, B). 

Vain elämää -televisio-ohjelmaa seurasi syksyllä 2012 keskimäärin  

718 000 katsojaa (Nelonen 2012). 

Kehittyneistä kuuntelumedioista huolimatta musiikin laiton kuluttaminen eli 

piratismi on edelleen musiikkiteollisuuden ja artistien ongelmana. 

Musiikkiteollisuudessa piratismilla tarkoitetaan fyysistä tallennepiratismia, 

tietoverkoissa tapahtuvaa luvatonta musiikkitiedostojen levittämistä sekä 

musiikin luvatonta kuluttamista sen eri muodoissa (Äänitteen tuottajan 

opas 2011, 22). Piratismi vaikuttaa yksittäisen artistin ansainnan lisäksi 

myös koko musiikkiteollisuuden tarjontaan. Piratismi vähentää ja 

yksipuolistaa tarjontaa, koska se heikentää kulttuurialan taloudellisia 

toimintaedellytyksiä (Piratismi 2013, A).  

Musiikkitallenteiden digitalisoituminen on tuonut positiivisten vaikutusten 

lisäksi mukanaan myös runsaasti luvatonta käyttöä. Nykyteknologia 

mahdollistaa tallenteiden muuntamisen helposti eri formaatteihin ja 

vaivattoman jakamisen. Kotitalouksien nopeat Internet-yhteydet ovat myös 

omalta osaltaan vaikuttaneet piratismin yleistymiseen. Suomessa oli 2010 

arviolta 125 000 aktiivista henkilöä, jotka jakoivat vertaisverkoissa 

tiedostoja luvatta (Piratismi 2013, B). Tämän hetken merkittävin 

piratismiongelma onkin tietoverkoissa tapahtuva luvaton tiedostojenjako 

(Piratismi 2013, A). 

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) teettivät Taloustutkimus Oy:llä 

(joulukuu 2009–2010 maaliskuu) tutkimuksen Internet-piratismista. 

Tutkimukseen osallistui 3007 suomalaista 15–79-vuotiasta henkilöä, joista 

16 % (473 henkilöä) ilmoitti, että heidän kotitaloudessaan ladataan 

kuukausittain laittomia tiedostoja Internetistä. Eniten ladattuja tiedostoja 

ovat musiikkitiedostot, joita ladataan keskimäärin 22 kappaletta 

kuukausittain. Vuositasolla tämä tarkoittaa 86,4 miljoonaa laitonta 

musiikkikappaletta. Tutkimuksen mukaan piratismi aiheuttaa noin 355 
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miljoonan euron vuotuiset tappiot yhteiskunnalle. Vähittäiskauppahinnoin 

laskettuna menetykset ovat musiikin osalta 73 miljoonaa euroa, elokuvien 

osalta 195 miljoonaa euroa ja pelien osalta 87 miljoonaa euroa. 

(Kulttuuriuutiset 2010) 

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen toiminnanjohtaja Antti 

Kotilainen kertoo Euroopan komission Suomen edustuston 

verkkojulkaisussa, että kotimaiset tunnetut artistit eivät saa enää 

korvausta työstään. Lisäksi uusien artistien on hankalampi saada 

levytyssopimusta, koska levy-yhtiöiden tekemien investointien määrä 

vähenee jatkuvasti. (Meronen 2013) Levy-yhtiön kannalta artisti on aina 

investointi, jonka kannattavuus on riippuvainen investoinnin 

takaisinmaksusta. Piratismi heikentää levy-yhtiöiden investointien 

kannattavuutta, mikä vaikuttaa myös musiikkiteollisuuden taloudellisesti 

kannattavan toiminnan edellytyksiin.  

Kesäkuussa 1999 (Knopper 2009, 124) julkaistu Napster on yksi 

merkittävimmistä tekijöistä, joiden voidaan katsoa ohjanneen musiikin 

kuluttajakäyttäytymistä nykyiseen suuntaansa sekä vaikuttaneen suurissa 

määrin maailman fyysisten äänitteiden myyntiin. Napster oli 

musiikkitiedostojen jakamiseen tehty sovellus (Greenfeld 2000), joka 

mahdollisti Mp3-musiikkitiedostojen jakamisen sen käyttäjien kesken 

(Knopper 2009, 123). Sen avulla käyttäjät latasivat musiikkia milloin 

halusivat, kirjoittivat sitä CD-levylle, kuuntelivat sitä tietokoneellaan tai 

siirsivät musiikkitiedostoja Mp3-soittimeensa (Knopper 2009, 142). 

Napsterin käyttäjämäärät kasvoivat nopeasti sen julkaisun jälkeen, ja 

lokakuussa 1999 sillä oli jo 150 000 käyttäjää, jotka jakoivat päivittäin 3,5 

miljoonaa tiedostoa (Knopper 2009, 130). Napster suljettiin oikeuden 

päätöksellä tekijänoikeusrikkomuksista vuonna 2001, jolloin sillä oli jo 70 

miljoonaa käyttäjää (Maidment 2003). Napsterin myötä piratismista oli 

tullut niin helppoa, että se oli mahdollista kenelle tahansa (Greenfeld 

2000). Musiikkikappaleen hankkiminen laittomasti oli näin helpompaa kuin 

CD:n tilaaminen Internetistä (Greenfeld 2000). 
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Vuonna 2000 kansainväliset äänitemarkkinat laskivat 1,3 %  Yhdysvaltain 

dollareissa mitattuna, ja Yhdysvaltojen musiikkimarkkinoiden 

dollarimääräinen myynti putosi 1,5 % edellisen vuoden tasosta (IFPI 2001, 

A). Suurinta lasku oli kuitenkin Yhdysvaltojen singlemyynnissä, joka putosi 

46 % edellisen vuoden tasosta (IFPI 2001, A). Osa singlemyynnin 

pudotuksesta oli seurausta Internetin ilmaisten tiedostonjakopalveluiden 

yleistymisestä (IFPI 2001, A). Kansainvälisten äänitemarkkinoiden laskua 

kestikin tämän jälkeen pitkään, sillä vuosi 2012 oli kansainvälisten 

äänitemarkkinoiden ensimmäinen kasvuvuosi vuoden 1999 jälkeen (IFPI 

2013, B). Kasvu oli viime vuonna 0,2 % (IFPI 2013, B).  

Napster muutti musiikkiteollisuutta, sillä se pakotti levy-yhtiöt miettimään 

liiketoimintamallejaan ja artisteja puolustamaan tekijänoikeuksiaan 

(Greenfeld 2000). Samalla se loi P2P-ohjelmien kehittämistrendin 

(Greenfeld 2000). Napsterin sulkemisen jälkeen erilaisia P2P-ohjelmia ja 

P2P-tekniikkaan pohjautuvia sivustoja on kehitetty useita. Suomessa 

yleisimmät kanavat laittomaan jakeluun ovat P2P-ohjelmien kautta 

toimivat vertaisverkot sekä tallennuspalvelut (Piratismi 2013, B). Laillisista 

ja kehittyneistä musiikinjakelukanavista huolimatta musiikin käyttö ja 

myynti on siis edelleen murrosvaiheessa, sillä piratismia voidaan pitää 

musiikkiteollisuuden kannalta merkittävänä ongelmana. 
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5.5.1 Äänitteiden myynti 

 

Musiikin käyttöä on hyvä tutkia myös äänitemyyntitilastojen kautta. Niiden  

avulla uusien jakelukanavien ja -muotojen vaikutuksia musiikin käyttöön ja 

myyntiin voidaan myös havainnoida. Tarkastelua suoritetaan tässä 

kohdassa pääasiassa vuosien 2011 ja 2012 tilastojen perusteella. 

Huomioon otetaan kuitenkin myös vanhempia tilastoja siltä osin kuin ne 

ilmentävät muuttuneita musiikin kulutustottumuksia. 

Äänitteiden myynnillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa fyysisten 

musiikkitallenteiden myyntiä, digitaalisten musiikkitallenteiden myyntiä, 

musiikin tilauspalveluiden maksamia tekijänoikeuskorvauksia sekä 

soittoäänten myyntiä. Tilauspalveluiden maksamat 

tekijänoikeuskorvaukset tilastoituvat Suomessa äänitemyyntiin. 

Ulkomaisille tilauspalveluille maksetut tilausmaksut eivät tilastoidu 

Suomalaisen musiikkiteollisuuden myyntiin.  

Tässä kohdassa esiintyvät musiikin myyntiä kuvaavat prosenttiluvut, 

kappalemäärät ja euromääräiset luvut on laskettu Musiikkituottajat Ry:n 

tekemien musiikin myyntitilastojen mukaan. Lukuihin sisältyy myös 

ulkomaisen musiikin myynti Suomessa, sillä pelkästään kotimaisen 

tuotannon myynnistä ei ole saatavilla riittävän tarkkaa informaatiota.  

Musiikkituottajien jäsenyhtiöt edustavat arviolta 95 prosenttia äänitteiden 

kokonaismyynnistä Suomessa (Musiikkituottajat 2013, B). 

Musiikkituottajien jäsenyhtiöihin lukeutuvat muun muassa kaikki neljä 

suomessa toimivaa major-levy-yhtiöitä. Tilastojen analyysissä on 

painotettu vuosien 2011 ja 2012 myyntitilastoja, mutta äänitemyynnissä 

tapahtuneiden myyntitrendien havainnollistamiseksi vertailuun on 

sisällytetty myös muita tunnuslukuja tämän vuosituhannen puolelta. 
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Kuva 7. Äänitteiden euromääräinen myynti vuosina 2011 ja 2012 (Musiikkituottajat 2013, E) 

Musiikin verottoman tukkumyynnin arvo oli viime vuonna 42,2 miljoonaa 

euroa ja se oli 1,2 % vuoden 2011 myyntiä suurempi (Musiikkituottajat 

2013, B). Viime vuosi oli ensimmäinen kasvuvuosi suomalaisessa musiikin 

myynnissä vuoden 2006 jälkeen (Musiikkituottajat 2013, G).  

Vuoden 2012 yleisestä myynnin kasvusta huolimatta fyysisten tallenteiden 

euromääräinen myynti jatkoi kuitenkin laskuaan ja pieneni viime vuonna 

7,6 % vuoden 2011 tasosta. Musiikin digitaalinen myynti oli 

euromääräisesti taas 35,3 % edellisvuotta suurempi, ja sen kasvu 

kompensoi nyt ensimmäistä kertaa fyysisten tallenteiden myyntimäärien 

laskua. (Musiikkituottajat 2013, E) 

Fyysisistä musiikkitallenteista viime vuoden myydyin formaatti oli CD-levy. 

CD-albumeita myytiin viime vuonna 4 555 591 miljoonaa kappaletta ja CD-

singlejä myytiin 49 520 kappaletta. CD-albumeiden myyty määrä oli 

kuitenkin 1,6 % vuoden 2011 myyntimäärää pienempi. CD-singlejen 

myynti taas kasvoi kappalemääräisesti 16,9 % vuoden 2011 tasoon 

nähden. CD-single oli ainoa fyysinen tallenneformaatti, jonka myynti 

kasvoi vuoteen 2011 verrattuna. (Musiikkituottajat 2013, C 

Vinyylilevyjen myyntimäärä laski CD-albumien tapaan vuoden 2011 

tasosta. Vinyylejä myytiin 47 811 kappaletta, joka oli 13 % vuoden 2011 

määrää vähemmän (Musiikkituottajat 2013, C). Vinyylilevyjen 
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myyntimäärät eivät kuitenkaan seuraa muiden formaattien tavalla 

musiikinmyynnin yleisiä trendejä, sillä se on nykyisin lähinnä musiikin 

harrastajien suosima formaatti. Vinyylin tulevien vuosien myyntitrendiä on 

täten muista musiikkitallenneformaateista poiketen vaikea ennustaa. 

Vertailun vuoksi voidaan mainita, että vinyylilevyjä myytiin esimerkiksi 

vuonna 2008 vain 13 688 kappaletta (Musiikkituottajat 2013, F). 

   

 

Kuva 8. Musiikkitallenteiden kappalemääräinen myynnin kehitys % vuonna 2012 

(Musiikkituottajat 2013, C) 

Blu-ray-levyjen ja DVD-levyjen myynti noudatti myös muiden fyysisten 

musiikkitallenteiden myyntitrendiä. Blu-ray levyjen myyntimäärä oli viime 

vuonna 4721 kappaletta, joka oli 22,2 % vuoden 2011 myyntimäärää 

alhaisempi. DVD-levyjä myytiin 81 562 kappaletta, joka oli 36,2 % vuoden 

2011 myyntimäärää pienempi. (Musiikkituottajat 2013, C) 

Seuraavassa taulukossa on esitetty musiikkituottajat ry:n sivuilta 

koostettujen fyysisten musiikkitallenteiden kappalemääräiset myynnit 

aikaväliltä 2000–2012. Tallenteiden euromääräisten myyntilukemien 

vertaileminen pitkällä aikavälillä ei inflaation vuoksi ole relevanttia. 
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Taulukosta havaitaan, että vuoden 2012 fyysisten tallenteiden 

myyntimäärä on lähes puolittunut kymmenen vuoden takaisesta määrästä.  

 

Taulukko 1. Fyysisten musiikkitallenteiden myynti 2000–2012 (Musiikkituottajat 2013, G) 

Fyysisistä tallenteista CD-albumi on jo pitkään ollut ylivoimaisesti myydyin 

formaatti. Sen myyntimäärä oli vuonna 2012 kuitenkin laskenut noin 47 % 

vuoden 2000 tasosta. CD-singlejen myyntimäärät ovat puolestaan 

laskeneet vielä CD-albumien myyntimäärää enemmän. Vuonna 2012 

myytiin noin 90 % vähemmän CD-singlejä kuin vuonna 2000. 

(Musiikkituottajat 2013, G) 

Lähes vastaavanlaisen prosentuaalisen pudotuksen on kokenut myös 

DVD-levy, jota myytiin kappalemääräisesti noin 64 % vähemmän vuonna 

2012 kuin vuonna 2003. Fyysisistä tallenteista ainoastaan vinyylilevyn 

myynti on nykyisin korkeampaa kuin vuosituhannen vaihteen aikoihin. 

Vinyylilevyjä myytiin viime vuonna noin 444 % enemmän kuin vuonna 

2000. (Musiikkituottajat 2013, G) 

Tilastojen perusteella voidaan todeta, että fyysinen tallenne kiinnostaa 

kuitenkin yhä kuluttajaa, vaikka myyntimäärät ovatkin olleet vuosi vuodelta 

pääsääntöisesti laskevia. Fyysisten äänitteiden myynti kattaa vieläkin  

72,6 % koko musiikin verottoman tukkumyynnin euromääräisestä arvosta 

Suomessa. Fyysisten tallenteiden myynnin arvosta 68 % oli vuonna 2012 

CD-albumit CD-singlet Vinyylilevyt DVD-levyt Blu-Ray-levyt Yhteensä

Myynti 2000/Kpl 8 649 166 519 582 8 791 9 177 539

Myynti 2001/Kpl 8 700 577 531 319 14 901 9 246 797

Myynti 2002/Kpl 8 227 725 489 532 10 902 8 728 159

Myynti 2003/Kpl 8 725 575 469 929 8 221 225 133 9 428 858

Myynti 2004/Kpl 7 719 820 364 996 8 248 278 837 8 371 901

Myynti 2005/Kpl 7 457 851 288 372 11 019 454 773 8 212 015

Myynti 2006/Kpl 7 964 565 211 384 8 359 474 416 8 658 724

Myynti 2007/Kpl 6 086 611 137 789 10 301 378 392 6 613 093

Myynti 2008/Kpl 5 835 368 105 646 13 688 328 251 6 282 953

Myynti 2009/Kpl 4 857 876 66 547 15 747 301 106 5 241 276

Myynti 2010/Kpl 4 961 025 80 429 27 515 284 065 5 353 034

Myynti 2011/kpl 4 628 476 42 371 54 970 121 998 6 069 4 853 884

Myynti 2012/kpl 4 555 591 49 520 47 811 81 562 4 721 4 739 205

Myynti Yhteensä 88 370 226 3 357 416 240 473 2 928 533 10790 94 907 438
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kotimaista tuotantoa. Kotimaisuusaste oli kaikkien aikojen korkein. 

(Musiikkituottajat 2013, B, E) 

Fyysisten äänitteiden myynnistä poiketen, musiikin digitaalinen myynti 

jatkoi vuonna 2012 vuosia kestänyttä kasvuaan. Musiikin digitaalinen 

myynti oli euromääräisesti viime vuonna 35,3 % edellisvuotta suurempi ja 

muodosti kasvun jälkeen 27,4 %:n osuuden kaikesta musiikin 

euromääräisestä myynnistä (Musiikkituottajat 2013, E). 

 

Kuva 9. Musiikin digitaalimyynnin euromääräinen kehitys % vuonna 2012 

 (Musiikkituottajat 2013, D) 

Musiikin latauskauppojen euromääräinen myynti kasvoi viime vuonna  

15,7 % vuoden 2011 tasosta. Digitaalialbumien myynti nousi 

euromääräisesti 23,2 % edellisen vuoden tasosta ja yksittäisten 

kappaleiden myynti taas 9,8 % edellisen vuoden tasosta. Vuonna 2012 

myytyjen digitaalisten albumien myynnin euromääräinen arvo oli  

1 709 816 euroa ja yksittäisten musiikkikappaleiden 1 458 182 euroa. 

(Musiikkituottajat 2013, D)   

Suurin osa digitaalisten musiikkituotteiden myynnin kasvusta oli kuitenkin 

musiikin tilauspalveluiden suosion kasvun ansiota. Tilauspalvelujen 
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maksamat tekijänoikeuskorvaukset olivat viime vuonna 8 141 812 euroa, 

kun taas vuonna 2011 ne olivat 5 187 117 euroa. Maksettujen 

tekijänoikeuskorvausten määrä kasvoi vuonna 2012 edellisen vuoden 

tasosta 57 %. Musiikin tilauspalveluiden maksamien korvausten osuus 

Suomen äänitemarkkinoiden kokonaismyynnistä oli vuonna 2012 jo  

19,3 %. (Musiikkituottajat 2013, D & E) Toistaiseksi suomessa toimivista 

tilauspalveluista suosituin on Spotify, joka on myös Ruotsin positiivisen 

markkinakehityksen taustalla. Kehityksestä huolimatta Suomi on edelleen 

digitaalisen musiikin markkinoilla merkittävästi muita pohjoismaita jäljessä. 

(Musiikkituottajat 2013, B) 

Digitaalisia musiikkitallenteita myytiin vuonna 2012 edelleen myös 

soittoääninä. Niiden verottoman tukkumyynnin arvo oli viime vuonna  

122 449 euroa, joka oli 32,5 % vuoden 2011 arvoa pienempi. 

(Musiikkituottajat 2013, D)  

5.5.2 Elävän musiikin esitykset 

 

Nopeasti kehittyvät uudet musiikkimediat tarjoavat nykyisin miljoonia 

ilmaisia kappaleita musiikinkuluttajien kuunneltavaksi. Ilmaisen musiikin 

helppo saatavuus ja piratismin yleistyminen ovat esimerkiksi vaikuttaneet 

siihen, että kuluttajat eivät ole enää valmiita maksamaan musiikista niin 

paljon kuin ennen. Fyysisten musiikkitallenteiden myyntimäärät ovat olleet 

jo vuosia laskussa, ja musiikin latauskauppojen asema musiikin 

jakelukanavana on myös muutoksen alla.  

Uudistunut musiikin jakelu ja fyysisten formaattien myynnin lasku on 

muuttanut kuluttajakäyttäytymisen lisäksi myös monen artistin 

ansaintatapoja. Elävän musiikin esiintymisten osuus artistien tuloista on 

kasvanut viime vuosina selkeästi, kun taas levymyynnistä saatavat tulot 

ovat olleet laskevia (Tolppanen & Tuomainen 2012, 13). Elävän musiikin 

tarjontaa on nykyisin paljon, ja sen voidaan olettaa säilyvän tärkeänä 

osana musiikkiteollisuutta, vaikka äänitteiden myynti ja käyttö 

muuttuisivatkin vuosien kuluessa muuten täysin sähköiseen muotoon. 



85 
 

 
 

Elävän musiikin esitykset ovat ainutkertaisia kokemuksia, eikä niiden 

täydellinen jäljitteleminen ei ole mahdollista, joten niiden asema 

musiikkiteollisuudessa on jatkossakin vahva (Berglund 2013). 

Musiikin kuluttajakäyttäytymisen hakiessa muotoaan elävän musiikin 

esityksistä on tullut yhä tärkeämpi osa artistin ansaintaa. Musiikin 

esittämisestä on muodostunut myös musiikkitoimialan tärkeä työllistäjä 

sekä muusikkojen osalta että epäsuorasti esityksiä palvelevien sektorien 

osalta (Pönni & Tuomola 2003, 122). Vaikka ihmiset eivät tällä hetkellä 

haluakkaan kovin helposti maksaa fyysisestä tallenteesta, niin elävän 

musiikin esityksistä ollaan kuitenkin valmiita maksamaan (Hannukainen 

2013). Hannukainen toteaa, että nykyisin kun teknologia mahdollistaa 

levyjen tekemisen lukuisilla eri tavoilla, niin tietynlainen musiikin aitous on 

saattanut karista kuulijan mielestä pois (Hannukainen 2013). Elävän 

musiikin esitykset tarjoavat konkreettisen kokemuksen, eikä niitä voi 

piratisoida (Hannukainen 2013). 

Elävää musiikkia kuunnellaan perinteisesti konserteissa ja festivaaleilla, 

mutta tarjontaa löytyy myös useimmilta klubeilta, yökerhoilta ja 

ravintoloilta. Esimerkiksi Helsingissä elävän musiikin tarjontaa on lähes 

jokaiselle viikonpäivälle, ja useimmat keikoista ja tapahtumista ovat joko 

ilmaisia tai alle 10 euron hintaisia. 

Elävän musiikin liiketoiminta on monien alan ammattilaisten mielestä 

ylikuumentunut. Ohjelmatoimistojen ja keikkapaikkojen edustajien mukaan 

elävän musiikin esityksistä saatavat tulot eivät silti pysty täysin 

kompensoimaan laskevan tallennemyynnin aiheuttamia tulonmenetyksiä 

musiikkiteollisuudessa. Suomessa ei myöskään ole totuttu etsimään uutta 

musiikkia keikoilta, vaan konserteissa käydään katsomassa pääasiassa jo 

entuudestaan tunnettuja artisteja. Tämä on omalta osaltaan kohottanut 

tunnettujen artistien kuluja ja keikkapalkkioita. Osa artistien kohonneista 

kuluista joudutaan siirtämään lippujen hintoihin. Kovin korkeita lipun 

hintoja ei kuitenkaan voi pyytää, sillä suomessa yli kymmenen euroa 

maksavaa lippua pidetään kalliina. (Nordlund 2011, 42) 
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Suomessa uudet ja vähemmän tunnetut artistit joutuvat usein myös 

esiintymään pienelle yleisölle, sillä tapahtumatarjontaa on nykyisin niin 

paljon. Tunnettujen artistien kohdalla tilanne on edellisiä hieman parempi, 

mutta aina tunnetut nimetkään eivät arkipäivisin riitä täyttämään 

keikkapaikkoja. Live Nationin agentin Elina Orman mukaan elävän 

musiikin tarjonnassa pelataan liian varman päälle. Kotimaista 

artistitarjontaa on tällä hetkellä runsaasti, mutta festivaaleilla nähdään silti 

vain tiettyjä nimiä. Tämä trendi yksipuolistaa elävän musiikin tarjontaa 

pitkällä aikavälillä. (Nordlund 2011, 44)  

Taloudellisesti ajatellen elävä musiikki on haastava tutkittava. 

Toimintakenttä on pirstoutunut ja alalla on useita toimijoita. Lisäksi 

toiminta voidaan jakaa julkisen sektorin rahoittamaan toimintaan ja 

yksityiseen sektoriin. Julkinen sektori koostuu pääasiassa klassisesta 

musiikista, kun taas yksityissektori on painottunut populaarimusiikkiin. 

Elävä musiikki tuo tapahtumien mukana myös paljon erilaista 

oheismyyntiä, jonka voidaan katsoa johtuvan epäsuorasti artistin 

esiintymisestä. Tämän arvon tarkka mittaaminen on kuitenkin hankalaa 

johtuen jo pelkästään elävää musiikkia tarjoavien paikkojen laajasta 

kirjosta. (Tolppanen & Tuomainen 2012, 13) 

Suomalaisen musiikin elinvoimaisuuden ja kansainvälistymisen 

edistämiseen erikoistuneen Music Finlandin julkaiseman tutkimuksen 

mukaan Teosto keräsi vuonna 2011 yhteensä 5,2 miljoonaa euroa 

tekijänoikeuskorvauksia elävän musiikin kentältä. Kerätty summa oli 

Teoston arvion mukaan 3,5 % elävän musiikin tapahtumien 

lipunmyyntiliikevaihdosta, jonka kokonaisarvo oli 149 miljoonaa euroa. 

Tutkimuksessa arvioitiin lipunmyynnin muodostavan 70 % elävän musiikin 

tapahtumien kokonaistuotosta. Täten yksityisen sektorin elävän musiikin 

tapahtumien kokonaistuotto oli noin 212,2 miljoonaa euroa. Koko elävän 

musiikin arvo oli noin 414 miljoonaa euroa vuonna 2011. Tämä oli 49 % 

koko Suomen musiikkitoimialan taloudesta. (Tolppanen & Tuomainen 

2012, 13–16) 
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Tilastokeskuksen tuottaman kotitalouksien kulutustutkimuksen mukaan 

kotitaloudet käyttivät vuonna 2001 keskimäärin 770 euroa kulttuuri- ja 

vapaa-ajan palveluihin. Tansseihin, diskoihin ja iltamiin käytettiin 19 euroa 

vuodessa kotitaloutta kohti ja teatteriin, oopperaan ja konsertteihin 

käytettiin keskimäärin 40 euroa kotitaloutta kohti. (Tilastokeskus 2013)  

Vuonna 2006 kotitaloudet käyttivät puolestaan kulttuuri- ja vapaa-ajan 

palveluihin keskimäärin 903 euroa kotitaloutta kohti. Tansseihin, diskoihin 

ja iltamiin kotitaloudet käyttivät keskimäärin 18 euroa vuodessa ja 

teatteriin oopperaan ja konsertteihin 79 euroa vuodessa. (Tilastokeskus 

2013) Kotitalouksien kulutustottumuksista julkaistu aineisto muodostuu 

noin 4000 kotitalouden kulutustottumuksista, ja se on julkaistu viimeksi 

vuonna 2006. (Tilastokeskus 2012). Tilastokeskuksen tuottaman 

tutkimusaineiston perusteella voidaan olettaa, että kotitalouksien kulttuuri- 

ja vapaa-ajan palveluihin käyttämä rahamäärä tulee säilymään vähintään 

vuosituhannen vaihteen tasolla myös jatkossa. 
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6 Johtopäätökset 
 

Taiteen, luovuuden ja liiketaloudellisesti kannattavien toimintamallien 

yhdistäminen on aina ollut haastavaa. Nykypäivänä voidaan kuitenkin 

todeta, että musiikkiteollisuus on teollisuudenala, joka yhdistää nämä 

kolme tekijää. Monista teollisuudenaloista poiketen musiikkiteollisuus 

voidaan mieltää kymmenien toimijoiden yhteiseksi verkostoksi, jonka 

toimintaa ohjaa jokaisen toimijan osalta yksi keskeinen tuote. Ilman luotua 

musiikkia ei ole musiikkiteollisuutta, mutta luodun musiikin kaupallinen 

hyödyntäminen tarvitsee taas tuekseen kokonaisen verkoston 

musiikkitoimialan erikoisosaajia. Tämän takia musiikkiteollisuutta voidaan 

tarkastella arvoketjun avulla.  

Musiikkiteollisuuden murros nykyiseen suuntaansa on alkanut 

vuosituhannen vaihteen aikoihin. Keskeisimmät teollisuudenalan 

muutokseen vaikuttaneet tekijät ovat olleet teknologian kehittyminen ja 

fyysisten musiikkitallenteiden myyntimäärien lasku. Tätä teoriaa tukivat 

myös tutkimusta varten haastatellut asiantuntijat sekä tutkimuksen 

kirjoittamisen aikana tehdyt yleiset havainnot. 

Teknologiaa hyödynnetään musiikkiteollisuuden arvoketjun jokaisessa 

vaiheessa jollain tasolla, joten sen kehittyminen on vaikuttanut koko 

teollisuudenalan arvontuotantoon. Fyysisten musiikkitallenteiden myynti on 

puolestaan ollut musiikkiteollisuuden yksi keskeisimmistä 

ansaintalogiikoista jo vuosikymmeniä. Niiden myynnin laskeva trendi on 

kuitenkin muuttanut teollisuudenalan keskeistä ansaintalogiikkaa ja 

vaikuttanut täten koko teollisuudenalan toimintaan.  

Tutkimuksen perusteella havaittiin, että musiikkiteollisuuden arvoketjun 

vaiheet ovat pysyneet pääpiirteissään samana. Luodun musiikkiteoksen 

on edelleen kuljettava samojen arvoketjuvaiheiden läpi, jotta se voi tuottaa 

arvoa kuluttajalle ja joko koko teollisuudenalalle.  
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Vaikka arvoketjuvaiheiden merkitys musiikkiteollisuuden arvontuotannossa 

on pysynyt samana, ovat joidenkin niiden toteuttamiseen liittyvien 

toimijoiden roolit osittain muuttuneet. Osa arvoketjuvaiheista on saanut 

osakseen myös uusia teknologioita, joiden avulla arvoketjun toimijat 

toteuttavat arvoketjuvaihetta. Tämän takia voidaan todeta, että 

suomalaisen musiikkiteollisuuden arvoketjun sisältö on tänä päivänä 

erilainen kuin se oli vuosituhannen alkupuolella. 

Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan musiikkiteollisuuden keskeisten 

toimijoiden rooleja arvoketjussa. Viivat kuvastavat kunkin toimijan roolin 

painopistettä. Sininen viiva kuvaa sitä mihin arvoketjuvaiheeseen toimijan 

rooli painottuu. Harmaa katkoviiva kuvaa puolestaan sitä, että toimijan 

roolin painoarvo arvoketjuvaiheessa vaihtelee tapauksen mukaan. 

 

Kuva 10. Musiikkiteollisuuden keskeiset toimijat ja niiden roolit arvoketjussa 
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Toimijoiden rooleja havainnollistava kuva kertoo, että monen 

musiikkiteollisuuden toimijan roolia on vaikea rajata koskemaan vain 

tiettyä arvoketjuvaihetta. Monen toimijan roolit ovat muuttuneet 

musiikkiteollisuuden muutosten myötä kokonaisvaltaisemmaksi ja monien 

toimijoiden taloudellinen painoarvo on puolestaan muuttunut.  

Suomalaisen musiikkiteollisuuden arvo muodostuu kuitenkin 

seuraavien keskeisten toimijoiden avulla: 

 Musiikkikappaleiden säveltäjät, sanoittajat, sovittajat 

 Äänitysstudiot 

 Indie-levy-yhtiöiden artistit 

 Indie-levy-yhtiöt 

 Major-levy-yhtiöiden artistit 

 Major-levy-yhtiöt 

 Musiikin jakeluyhtiöt 

 Keikkamyyjät 

 Musiikkikustantajat 

 Managerit 

 Musiikin loppukäyttäjät. 

 

Musiikkiteollisuuden muutokset vaikuttavat toimijoiden roolien lisäksi myös 

eri arvoketjuvaiheiden toteutukseen. Eri arvoketjuvaiheiden muutokset 

voidaan haastattelujen ja tutkimusaineiston perusteella kiteyttää 

seuraaviin tekijöihin:  

 Musiikin tuotantoteknologian kehittyminen 

 Äänitysteknologian kehittyminen 

 Laskeneet äänitteen tuotantokustannukset 

 Markkinointi- ja promootiokustannusten lasku 

 Musiikin jakelun sähköistyminen sekä uusien jakelukanavien tulo 

osaksi arvoketjua   

 Musiikin kuluttajakäyttäytymisen muutokset.  
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Äänitteen tuottamiseen tarvittava teknologia on tullut entistä halvemmaksi 

ja lähes jokaisen musiikintekijän saataville. Musiikin tuottamisen kynnys on 

yleisesti madaltunut. Musiikkitarjontaa on täten enemmän kuin koskaan 

ennen. Aiemmin äänitteen tuotannon kannalta keskeisiä toimijoita olivat 

äänitysstudiot. Niiden rooli ei ole enää kaupalliseen käyttöön soveltuvan 

äänitteen kannalta niin merkittävä. Vaikka levy-yhtiöt ovat 

musiikkiteollisuuden muutosten myötä leikanneet äänitteiden 

tuotantokuluja, on äänitteen tuottamisen kynnys silti madaltunut. 

Valmiin äänitteen markkinointi on myös teknologian kehityksen myötä 

tullut halvemmaksi ja mahdolliseksi lähes kaikille artisteille. Perinteisten 

medioiden rinnalle on tullut uusia kanavia musiikin markkinointiin. Eri 

mittakaavojen artistit voivat saavuttaa huomattavaa suosiota ilman suuria 

taloudellisia panostuksia.  

Teknologian kehitys on vaikuttanut merkittävästi myös musiikin jakeluun. 

Musiikkia jaetaan yhä enemmän sähköisesti. Musiikin sähköisen jakelun 

muotoja ja jakelukanavia kehitetään jatkuvasti, ja niiden merkitys musiikin 

jakelussa on tulevina vuosina kasvava. Sähköisten jakelukanavien 

kehittyminen on vaikuttanut myös musiikkiteollisuuden toimijoiden 

ansaintalogiikoihin sekä musiikin kuluttajakäyttäytymiseen. 

Musiikin kuluttajakäyttäytymisen muutokset näkyvät musiikkiteollisuudessa 

siten, että fyysisen musiikkitallenteen merkitys musiikin käytössä ja 

myynnissä on laskemassa tulevina vuosina. Musiikista ei myöskään enää 

olla välttämättä valmiita maksamaan aiempien vuosien tapaan, vaan sitä 

halutaan kuluttaa yhä enemmän myös maksutta.  

Uusien jakelukanavien ansiosta musiikin kulutukseen tarjotaan nykyisin 

laillisia ja kehittyneitä tapoja, joiden avulla musiikkia voidaan kuunnella 

ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Ajatus miljoonien 

musiikkikappaleiden rajattomasta käytöstä oli joitakin vuosia sitten 

musiikkiteollisuuden kannalta vieras. Nykyisin se on musiikkiteollisuuden 

toiminnan arkipäivää ja osa musiikkiteollisuuden arvoketjun merkittävimpiä 

muutoksia vuosituhannen vaihteen jälkeisinä aikoina. Uusien 
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jakelukanavien myötä myös mainostamisen merkitys 

musiikkiteollisuudessa kasvaa lähivuosina. 

Lopuksi tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että musiikkiteollisuuden 

arvoketjun sisältö on erittäin moniulotteinen, ja sen yksittäisten osien 

muutokset saattavat vaikuttaa merkittävästi koko teollisuudenalan 

arvontuotantoon. Musiikkiteollisuuden arvoketjun sisältö on muuttunut 

musiikkiteollisuuden murroksen myötä, ja tämän muutoksen voi olettaa 

jatkuvan tulevina vuosina.  

6.1 Aiheita jatkotutkimukselle 

 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen musiikin kuluttajakäyttäytyminen on 

muuttunut. Tässä tutkimuksessa musiikin kuluttajakäyttäytymistä 

tarkasteltiin vain pintapuolisesti, joten vuosituhannen vaihteen jälkeen 

tapahtuneen musiikin kuluttajakäyttäytymisen muutoksen tarkastelu 

tarjoaa kiinnostavan aiheen jatkotutkimukselle.  

Jatkotutkimuksessa voisi esimerkiksi tutkia niitä tekijöitä, jotka ovat 

johtaneet siihen, että musiikista ei enää haluta maksaa entiseen tapaan. 

Vaihtoehtoisesti musiikin kuluttajakäyttäytymistä voisi tutkia 

muodostamalla erilaisia kuluttajaprofiileja, joiden avulla artistin 

promootiota tai markkinointia voidaan kohdentaa entistä paremmin. 

Koko teollisuudenalan tarkastelun sijaan tutkimuksen voisi rajata 

esimerkiksi koskemaan pelkkiä levy-yhtiöitä, sillä niiden rooli ja 

ansaintalogiikat ovat musiikkiteollisuuden murroksen myötä muuttuneet. 

Tutkimusta voisi tehdä esimerkiksi ansaintalogiikoiden muutoksista ja 

niiden tulevaisuuden kehityssuunnista. 
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Liite 1: Tutkimuksessa käytetty teemahaastattelurunko 

 

1. Miten musiikin luominen on muuttunut viime vuosina? 

 Musiikkikappaleiden elinkaari 

 Ulkopuolinen tuottaja 

 Musiikin tuottaminen tiimeissä 

 Tekijänoikeuksien jakautuminen 

 Luomisen vapaus 

2. Miten äänitteiden tallentaminen ja pakkaaminen on muuttunut 

teknologian kehityksen myötä? 

 Muuttuneet äänitysolosuhteet 

 Studiohenkilökunnan rooli 

 Musiikkikustantajan rooli 

 Levy-yhtiö taloudellisena tuottajana 

 Levykannen suunnittelu 

3. Miten musiikin markkinointi ja promootio on muuttunut viime 

vuosien aikana?  

 Levy-yhtiön rooli 

 Managerin rooli 

 Oheistuotteiden myynti 

 Keikkamyynti 

 Kanavat markkinointiin ja promootioon 

4. Miten musiikin jakelun sähköistyminen on vaikuttanut musiikin 

jakelukanaviin? 

 Missä formaateissa musiikkia jaetaan 

 Mitä kautta jakelua pääasiassa suoritetaan 

 Uudet jakelukanavat ja niiden hyödyntäminen 

 Jakeluyhtiön rooli 

5. Miten uudet jakelukanavat ja formaatit vaikuttaneet musiikin 

myyntiin ja käyttöön? 

 Fyysisten formaattien myynnin lasku 

 Digitaalisten musiikkitallenteiden myynnin kasvu 

 Uusien jakelukanavien rooli myynnissä 

 Piratismi 

 Elävän musiikin esitysten rooli nykypäivänä 


