
 

SKAALA-hankkeen väliraportti  
7.4.2021 
 
Muusikkojen liiton ja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit SOA ry:n yhteinen 
SKAALA-toimialahanke alkoi tulevaisuusnäkymässä, jossa esiintymistoiminta 
avautuisi hiljalleen vuoden 2021 keväällä. Toisin kävi: marraskuun 2020 
lopusta tähän hetkeen esiintymistoiminta on ollut poikkeusta lukuun 
ottamatta käytännössä mahdotonta. Työmarkkinanäkökulmasta 
koronapandemia on työntekijä- ja työnantajapuolen yhteinen kriisi. Samaan 
aikaan, kun se uhkaa koko toimialan jatkuvuutta, se tarjoaa myös 
mahdollisuuden toiminnan kehittämiselle ja yhteisten ratkaisujen 
löytämiselle. 

Hankkeen käynnistyminen 
Marraskuussa 2020 SKAALA-hankkeen hankepäällikkö Jaakko Kämäräisen osa-
aikaiseksi työpariksi rekrytoitiin viestintä- ja hankekoordinaattori Aida Räihälä. SKAALA-
hanke rakentuu työryhmätyöskentelylle, joten hankkeen alkuvaihe keskittyi työryhmien 
kokoamiseen ja järjestäytymiseen. Hanketta varten perustettiin kaksi ydintyöryhmää, joista 
toinen keskittyy hankesuunnitelman mukaisesti esiintymistoiminnan skaalaukseen ja 
toinen striimaus- ja hybriditapahtumien kehittämiseen. Ryhmät kokoontuvat noin kerran 
kuukaudessa keskustelemaan ennalta sovitun teeman äärelle. Hankkeen työryhmissä on 
musiikkialan eri alueiden asiantuntijoita, jotka lähestyvät teemoja omasta ammatillisesta 
näkökulmastaan. 

Hankkeen tueksi perustettiin myös ohjausryhmä, joka tukee ja valvoo hankkeen 
edistymistä. Ohjausryhmään pyydettiin mukaan alan järjestöissä ja yrityksissä vaikuttavia 
toimijoita, jotka ovat hyvin perillä ajankohtaisista tapahtumista ja pystyvät myös 
tehokkaasti välittämään SKAALA-hankkeessa saatua informaatiota omiin 
organisaatioihinsa. 



Työryhmien kokoonpanot ja tavoitteet 

SKAALA-hankkeen ohjausryhmä:  

Ahti Vänttinen - toiminnanjohtaja / Muusikkojen liitto  
Sipe Åqvist - toiminnanjohtaja / Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry  
Kaisa Rönkkö - toiminnanjohtaja / Music Finland  
Annamaija Saarela - toimitusjohtaja / G Livelab Tampere  
Pekka Lehti - puheenjohtaja / Freelancemuusikot ry  
Markus Nordenstreng - musiikintekijä, muusikko, toimittaja  
Jaakko Kämäräinen - muusikko ja hankkeen projektipäällikkö  
Aida Räihälä - viestintä- ja hankekoordinaattori 
 

Esiintymistoiminnan skaalaus -työryhmä:  

Jiri Kuronen - muusikko/musiikintekijä (mm. Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani)  
Rowan Rafferty - agentti / NEM Agency (SOA ry:n edustaja)  
Mikko Siren - muusikko (mm. Apocalyptica), keikkajärjestäjä / Krapin paja  
Katariina Uusitupa - toiminnanjohtaja / We Jazz, tuotantopäällikkö / Flow Festival  
Reeta Vestman - artisti, muusikko, näyttelijä  
Jaakko Kämäräinen - muusikko ja hankkeen projektipäällikkö  
Aida Räihälä - viestintä- ja hankekoordinaattori  

 
Striimaus- ja hybriditapahtumatyöryhmä:  

Teemu Hammaren - toiminnanjohtaja / Aux ry  
Kimmo Antikainen - Tekninen tuottaja / G Livelab  
Perttu Korteniemi - ääniteknikko, tuotantokoordinaattori (mm. Olavi Uusivirta, Haloo  
Helsinki)  
Joona Teittinen - tuotantokoordinaattori / Fullsteam Agency (SOA ry:n edustaja)  
Annamaija Saarela - toimitusjohtaja / G Livelab Tampere  
Markus Nordenstreng - musiikintekijä, muusikko, toimittaja  
Jaakko Kämäräinen - muusikko ja hankkeen projektipäällikkö  
Aida Räihälä - viestintä- ja hankekoordinaattori  

Kaikki työryhmät ovat tähän mennessä kokoontuneet vähintään kolme kertaa. 
Tapaamisissa on aina aluksi käyty läpi tilannekatsaus esittävän musiikkikentän 
tilanteeseen työryhmän jäsenten näkökulmista. Tapaamisiin kutsutaan usein myös 
ulkopuolisia asiantuntijoita alustamaan erilaisia aiheita ja keskustelemaan näihin liittyvistä 
teemoista. 



Esiintymistoiminnan skaalaus -työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on löytää vallitseviin olosuhteisiin toimivia ratkaisuja, jotta 
esiintymistoiminta voisi jatkua ja kehittyä yleisörajoituksista huolimatta. Tähän liittyy 
elävän musiikin tämän hetken ansaintamahdollisuuksien analyysi muuttuneissa 
olosuhteissa ja sen pohjalta rakennettavien skaalausmallien luominen. Työssä 
huomioidaan myös ympäristönäkökulmia. 

Työryhmän keskusteluissa on noussut esiin toimijoiden erilaiset näkökulmat vallitsevaan 
tilanteeseen. Muusikoilla päällimmäisenä on huoli taloudellisesta toimeentulosta, 
henkisestä jaksamisesta ja odotus työnteon jatkumisesta. Turhautumista on aiheuttanut 
tukimuotojen riittämättömyys ja väliinputoaminen yhteiskunnan sosiaalisissa 
turvaverkoissa, erityisesti työttömyysturvan suhteen. Ohjelmatoimistot ovat käyttäneet 
viimeisen vuoden pitkälti esiintymisten perumiseen ja siirtelyyn. Ohjelmatoimistojen 
ansaintalogiikka pohjautuu ohjelmamyynnistä saatavaan provisioon, joita ei luonnollisesti 
keikkojen perumisesta ja siirtelystä synny. Sen vuoksi ohjelmatoimistot ovat joutuneet 
lomauttamaan henkilökuntaansa. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että osaava 
henkilöstö siirtyy muihin töihin, koska tulevaisuusnäkymät musiikkialalla ovat hämärän 
peitossa.  

Keikka- ja festivaaliorganisaatiot ovat joutuneet laskemaan skenaarion toisensa perään 
uusien yleisörajoituksien mukaan. He ottavat riskin suunnitellessaan tapahtumia ja 
festivaaleja, joiden toteutumisesta ei ole varmuutta. Näissä olosuhteissa toimialan 
kehittäminen on haastavaa, mutta tahto ja tarve löytää yhteisiä ratkaisuja, joilla toimintaa 
voidaan jatkaa, on suuri. 

Koronaviruskriisin aikaiset rajoitukset on koettu hyvin epäoikeudenmukaisina musiikki- ja 
kulttuurikentällä. Miksi karaokeravintolat saavat toimia puolella kapasiteetilla, mutta 
ammattilainen saa esiintyä maksimissaan kahdellekymmenelle hengelle? Miksi 
tapahtuma-alaa ja yleisötilaisuuksia rajoitetaan, vaikka muu elinkeinotoiminta pyörii 
suhteellisen vähäisillä rajoituksilla? 

Esiintymistoiminnan skaalauksen suhteen tilanne on ollut vielä haastavampi, kuin 
osasimme kuvitella hanketta suunniteltaessa. Esiintymistoiminnan sulku on jatkunut 
pandemiatilanteen vuoksi odotettua pidempään, ja tämän vuoksi esiintymistoiminnan 
skaalausta ei ole päästy vielä kunnolla kokeilemaan käytännön tasolla. Tampereen G 
Livelab -klubi pilotoi kuitenkin tänä aikana esiintymistoiminnan skaalausta järjestämällä 
alkuvuodesta 2021 hybridikonsertteja, joissa oli läsnä kahdenkymmenen hengen 
liveyleisö sekä striimiyleisö. Klubin toimitusjohtaja ja hankkeen ohjausryhmään sekä 
striimaus- ja hybriditapahtumatyöryhmään kuuluva Annamaija Saarela kirjoitti aiheesta 
SKAALA-blogissa. 

Tällä hetkellä katseet ovat varovaisen toiveikkaasti kesässä 2021 esiintymistoiminnan 
jatkumisen suhteen. Päättäjiltä odotetaan päätöksiä tapahtumatakuusta, jonka kautta 
uskallettaisiin jatkaa ensi kesän tapahtumien suunnittelemista. Monet sitovat sopimukset 
kesän tapahtumiin liittyen pitää tehdä viimeistään huhtikuun 2021 lopussa. Ilman 
tapahtumatakuutukea on mahdollista, että monet tapahtumat perutaan, silllä tapahtumilla 
ei ole varaa ottaa riskiä, että valmistelut viedään loppuun asti, mutta tapahtumaa ei 
voidakaan järjestää. Tämä veisi työt myös muusikoilta ja ohjelmatoimistoilta.  

https://www.muusikkojenliitto.fi/annamaija-saarela-g-livelab-tampere-aarimmaista-skaalausta/


Ympäristönäkökulmia on huomioitu tuomalla kestävän kehityksen kysymykset osaksi 
hanketta. Tätä tavoitetta toteutetaan yhteistyössä vuonna 2019 alkaneen KEMUT-
hankkeen (kestävä musiikkiala) kanssa. KEMUT-hankeen ensimmäisen vaiheen 
loppuraportin mukaan musiikkialalle tarvittaisiin sen tarpeisiin räätälöity kestävän 
kehityksen työkalupakki, johon kuuluu päivittyvä tietopankki, linkitys alan indikaattoreihin 
ja opastus niiden käyttöön sekä hiilijalanjälkilaskuri. Hankeyhteistyö KEMUT-hankkeen 
kanssa jatkuu tämän työkalupakin sisältötarpeiden kartoittamisella. Yhteistyön muoto 
tarkentuu kevään aikana.  

Striimaus- ja hybriditapahtumatyöryhmä 
Korona- aikana erilaiset striimausratkaisut kehittyivät nopeasti. Tällä alueella on 
kuitenkin vielä paljon kehittämis- ja innovaatiomahdollisuuksia. Ryhmässä tutkitaan 
mahdollisuuksia hyödyntää teknologisia ratkaisuja striimaus- ja hybriditapahtumien 
muodossa. Erityisesti paneudutaan siihen, miten striimaus voi olla taloudellisesti 
kannattava osa esitystoiminnan kokonaisuutta.  

Striimaus- ja hybriditapahtumatyöryhmä aloitti toimintansa tekemällä tilanneanalyysin jo 
koetuista striimaus- ja hybriditapahtumista. Keskeinen tulos on, että livemusiikkielämystä 
ei voida mallintaa etämuodossa striimin kautta. Striimaus pitäisi muotoilla omaksi uudeksi 
ilmaisukanavakseen, joka eroaa livemusiikkiesityksestä tai perinteisestä keikkatallenteesta. 
Samalla on syntynyt tarve uudenlaiselle esiintymisalustalle, joka yhdistäisi hetkessä 
tapahtuvan musiikkielämyksen ja virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet. Uudenlaisen 
striimikeikan pitäisi olla kuluttajalle niin kiinnostava, että siitä oltaisiin valmiita myös 
maksamaan. Striimaustoteutuksen ansaintalogiikkaa ei olla vielä saatu toimivaksi.  

Työryhmäkeskustelujen perusteella tämän hetken parhaiten onnistuneet 
striimaustuotannot ovat olleet toisaalta isoilla budjeteilla toteutettuja tuotantoja, kuten 
JVG-yhtyeen vappukeikka, Tuska Utopia -striimaukset tai Music Finlandin parhaillaan 
käynnissä olevat vientihankkeet, mutta toisaalta aivan pienen kokoluokan striimaukset, 
jossa artisti on esiintynyt esimerkiksi yritysjuhlissa Teams-alustalla akustisesti. 
Tämänkaltaisissa intiimeissä tilanteissa elämyksellisyys liittyy mahdollisuuteen olla 
suorassa vuorovaikutuksessa esiintyjään esimerkiksi yrityksen etätyöympäristössä.  

Isoissa tuotannoissa elämyksellisyys liittyy uuden teknologian hyödyntämiseen tai 
striimausten toteuttamiseen paikoissa, joissa ei normaalisti järjestetä esiintymisiä. 
Striimaus- ja hybriditapahtumatyöryhmä on syventynyt pohtimaan tämän alueen 
mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita.  

Haasteena striimauksen kehittymiselle on se, että striimien toteuttaminen on kallista, eikä 
ole takeita, että striimaustuotannolla saadaan katettua edes striimauksesta aiheutuneita 
kuluja. Yleisötutkimusten mukaan ihmiset ovat valmiita maksamaan striimilipusta noin 
neljänneksen normaalin keikkalipun hinnasta. Samaan aikaan striimi- ja hybridikeikan 
tuotantokustannukset ovat tavanomaista livekeikkaa suuremmat, koska liveääni- ja 
valotekniikan lisäksi tarvitaan myös kamerakalustoa ja -henkilöstöä sekä kuvaohjaaja ja 
striimiäänestä vastaavat teknikot.  



Tuotannollisesta näkökulmasta striimaus- ja hybridityöryhmässä on pohdittu minkä tahon 
on perusteltua toimia striimausten ja hybriditapahtumien tuottajana. Onko keikkapaikan 
järkevää hankkia oma striimauskalusto kiinteästi itselleen vai tuottaako esiintyjä itse oman 
striimauksensa? Kuka ottaa taloudellisen riskin tuotantokuluista ja minkälaisella jaolla 
mahdolliset tuotot jaetaan eri toimijoiden kesken? Seuraamme hankkeessa näihin 
kysymyksiin syntyviä ratkaisumalleja. 

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoaa virtuaalitodellisuuden ja pelimaailman tuominen 
osaksi striimaus- ja hybriditapahtumia. Pelimaailman elementit, immersiivisyys ja lisätty 
todellisuus striimauksissa saattaisivat tehdä striimauksista kiinnostavampia kuluttajille, ja 
niistä voitaisiin olla valmiita maksamaan hinta, joka tekisi toiminnasta mielekästä myös 
taloudelliselta kannalta arvioituna. 

Suurin haaste toimivan striimauskonseptin suhteen on esiintyjän ja yleisön välisen 
vuorovaikutuksen lisääminen ja toteuttaminen. Ilman sitä livestriimaus jää tunnekylmäksi 
sekä esiintyjän että yleisön näkökulmasta. Ongelmaa on tähän mennessä ratkaistu 
kehittyneimmillään avatarhahmoilla, joita käyttäjät luovat itselleen saapuessaan 
striimauspalveluun. Avatarten avulla reaktiot välittyvät myös esiintyjälle, joka voi nähdä 
avataryleisön reaktiot näyttöjen välityksellä. Vähemmän kehittyneitä vuorovaikutuskanavia 
ovat olleet erilaiset chat-kanavat yleisön ja esiintyjän välillä tai suora keskustelu 
etäyhteyksin.  

Opinnäytetyö muusikkojen striimauskokemuksista 
SKAALA-hankkeen piirissä on tekeillä myös Satu Kaisanlahden Tampereen Humak- 
ammattikorkeakouluun tehtävä opinnäytetyö, jonka aiheena on muusikkojen 
striimauskokemukset. Opinnäytetyössä selvitetään kyselytutkimuksen avulla, kuinka 
esiintyjät ovat kokeneet striimikeikat. Työssä on kysytty esimerkiksi millä tavoin 
striimikeikat eroavat liveyleisölle soitettavista keikoista, mitkä asiat on koettu toimivina, 
mikä on ollut keikkojen ansaintalogiikka ja mitkä ovat suurimmat tarpeet striimausten 
kehittämisessä. Työ valmistuu alkukesästä 2021.  

Hybriditapahtumat, joissa esiintymistä seuraa sekä live- että striimiyleisö, on alue, jota ei 
ole vielä juurikaan päästy kokeilemaan käytännössä. Parhaimmillaan hybriditapahtumat 
mahdollistavat tavanomaista suuremmat yleisömäärät esiintymisille, koska tilan asettamia 
yleisörajoituksia ei striimin osalta ole. Kun konsertti myydään loppuun, striimauslippua 
voidaan myydä periaatteessa rajoittamaton määrä. Tämä voi parhaimmillaan lisätä monen 
toimijan ansaintamahdollisuuksia.  

Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Musiikkialan toimijoiden henkinen jaksaminen on tällä hetkellä todella kovilla. Pitkittynyt 
pandemiatilanne, taloudellinen ahdinko, näköalattomuus ja kokemus arvostuksen 
puutteesta tulevat vaikuttamaan negatiivisesti työhyvinvointiin myös pidemmällä 
aikavälillä. Suuri osa alan työntekijöistä työskentelee freelance-asemassa ja on sen vuoksi 



työterveyspalveluiden ulkopuolella. Apua ei ole kovin helposti tarjolla, vaikka erityisesti 
henkisen hyvinvoinnin tukipalveluille olisi nyt tarvetta.  

SKAALA-hankkeessa tähän tarpeeseen on pyritty vastaamaan tarjoamalla esiintyville 
työryhmille pilottiluonteisesti ryhmätyönohjausta. SKAALA-ryhmätyönohjaukset on 
suunnattu esiintyville yhtyeille ja heidän ohjelmatoimistoedustajalleen. Tarkoituksena on 
yhdessä rakentaa ryhmäkohtaisia exit-suunnitelmia koronatilanteesta ja antaa eväitä 
parempaan työhyvinvointiin.  

Tavoitteena on myös jalkauttaa työnohjauksen kulttuuria esiintymisalalle sekä lisätä 
toimivaa vuoropuhelua artistien ja ohjelmatoimistojen välille. SKAALA-hankkeen 
ryhmätyönohjauksista vastaa taidealojen työpsykologi Marjukka Laurola yhdessä 
hankepäällikkö Jaakko Kämäräisen kanssa.  

Viestintä  

SKAALA-hankkeella on oma alasivustonsa Muusikkojen liiton verkkosivuilla 
(www.musikkojenliitto.fi/SKAALA), josta löytyy hankkeen perustiedot. Sitä kautta voi myös 
seurata hankkeen etenemistä. Muusikkojen liitto lähettää jäsenistölleen kuukausittaisen 
uutiskirjeen, jossa on oma osionsa SKAALA-hankkeen kuulumisille, sekä mukana jonkun 
hankkeen työryhmäläisen kirjoittama blogikirjoitus. Blogikirjoituksia jaetaan myös 
sosiaalisen median kanavissa.  

Hankkeelle luodaan myös oma uutiskirje, joka lähetetään Muusikkojen liiton ja SOA ry:n 
jäsenille sekä olennaisimmille musiikkialan sidosryhmille. Toistaiseksi viestintä on 
painottunut Muusikkojen liiton viestintäkanaviin.  

Hankkeen eteneminen ja tulosten hyödyntäminen 

Joudumme SKAALA-hankkeessa elämään koronarajoitusten ehdoilla, ja pahimmassa 
tapauksessa esiintymistoimintaa ei päästä jatkamaan kunnolla tänäkään vuonna. Jos näin 
tapahtuisi, joutuisimme muuttamaan hankkeen painotuksia striimaus– ja 
hybriditapahtumien ja työhyvinvoinnin kehittämisen suuntaan. Tämä ei kuitenkaan 
riskeeraa hankkeen toteutumista, vaan muuttaa sen painopistettä.  

SKAALA-hankkeessa syntynyt tieto antaa kattavan kuvan Suomen esittävän musiikin 
kentästä ja keinoista, jolla se yrittää selviytyä pandemia-ajasta. Se tuottaa ajantasaista 
tilannekuvaa alasta, jossa epätyypillinen työ ja freelance-työ ovat erittäin yleisiä. Tämä 
vaikuttaa olevan suunta, jota kohti työelämä on yhä enemmän menossa.  

Tulevan vuoden aikana tullaan varmasti näkemään uusia innovaatioita ja merkittäviä 
kehitysaskeleita striimaus- ja hybriditapahtumien saralla. Näitä voidaan hyödyntää myös 
etä- ja hybridityökulttuurin kehittämisessä koko työelämäkentällä. SKAALA-hanke seuraa 
ja dokumentoi tällä alueella tapahtuvia kehityskulkuja.  

Freelance-asemassa työskentelevien työhyvinvointi on alue, johon Muusikkojen liitossa on 
kiinnitetty erityistä huomiota parin viimeisimmän vuoden ajan. Freelance-työn yleistyessä 

https://www.muusikkojenliitto.fi/skaala-hanke-tarjoaa-ryhmatyonohjausta-esiintymisalalle/
https://www.muusikkojenliitto.fi/skaala-hanke-tarjoaa-ryhmatyonohjausta-esiintymisalalle/
http://www.musikkojenliitto.fi/SKAALA
https://www.muusikkojenliitto.fi/skaala/ajankohtaista-skaala/


tämä on myös koko yhteiskuntaa koskeva asia. Suurin osa freelancereista on 
työterveyshuollon ja työhyvinvointipalveluiden ulkopuolella. Tällä alueella on paljon 
kehittämistarpeita ja epäkohtia.  

Freelancerit ovat pioneeriryhmä, jotka kohtaavat monet työelämän muutoksen haasteet 
ensimmäisinä. Musiikkialalla freelancetyö on ollut vallitseva työn teon tapa jo pitkään, siksi 
alamme hyväksi havaitut käytännöt tarjoavat eväitä koko yhteiskunnan työelämän 
kehittämiselle myös työhyvinvoinnin alueella. 

Lisätiedot 
www.muusikkojenliitto.fi/SKAALA 

Hankepäällikkö  
Jaakko Kämäräinen 
050 368 4469 
jaakko.kamarainen@muusikkojenliitto.fi 

http://www.muusikkojenliitto.fi/SKAALA

