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Elävän musiikin on kuuluttava 
kulttuuri-, työ- ja elinkeino- 
poliittisessa päätöksenteossa 
– koska musiikki on parasta livenä!

www.live!n.!



Elävä musiikki on keskeinen osa suomalaista kulttuurikenttää. Se on matalan 
kynnyksen kulttuuritoimintaa, jonka äärelle on helppo tulla. Se luo elinkeinoa 
ja on vaikuttava tapahtumateollisuuden tekijä. Sen toimijat ovat merkittäviä 
uuden ajan työllistäjiä muiden kulttuuri- ja tapahtuma-alojen joukossa.

Liikevaihto lähes puoli miljardia euroa.
Koronakriisin aiheuttamat menetykset alalle 360 miljoonaa euroa ajalla 2020–2021.3)

* Keikka- ja konserttipaikat, festivaalit ja tanssilavat.

E L Ä V Ä  M U S I I K K I  L U K U I N A  V U O S I T T A I N 1) 2)

30 000 esiintyvää 
musiikin esittäjää 

ja tekijää

44 000 
keikkaa*

10 miljoonaa 
käyntiä*

20 000 vakituista ja jopa 
200 000 keikkaluontoista 

työntekijää joka vuosi 
(alihankintaketjussa ja koko 
tapahtumateollisuudessa)

rytmimusiikki-
festivaalia

400
keikkapaikkaa,  
konserttitaloa 

ja klubia

300
ohjelmatoimistoa 

ja agentuuria

100
tanssilavaa

170
manageriyhtiötä

60

1) LiveFIN ry. 2020. Elävän musiikin yksityissektorin tunnuslukuja 2019. https://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2020/12/Elavan-musiikin-yksityissektorin-tunnuslukuja-2019-LiveFIN-ry.pdf
2) Tapahtumateollisuus ry. 2022. Mitä on tapahtumateollisuus? https://www.tapahtumateollisuus.fi/mita-on-tapahtumateollisuus/
3) LiveFIN ry. 2021. Venueiden toimia-alatutkimus 2020 ja koronan vaikutus elävän musiikin alaan. 
https://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2021/09/Venueiden-toimialatutkimus-2020-ja-koronan-vaikutus-elavan-musiikin-alaan-LiveFIN-ry.pdf



Elävän musiikin vapaan kentän asema kulttuuri- ja elinkeinopolitiikan rajapinnassa jättää 
alan usein opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön intressien välille. 
Alan rahoituksesta vain noin 2 % tulee julkiselta puolelta; samalla sen toiminta nojaa vahvasti 
sisältölähtöisyyteen ja tavoittaa kulttuuriin pariin miljoonia käyntikertoja vuodessa. Elävä 
musiikki on merkittävä työllistäjä, vahva aluetaloudellinen vaikuttaja, elinkeino ja keskeinen 
tapahtumateollisuuden muoto.

Viimeistään koronapandemia paljasti, etteivät yhteiskunnan rakenteet tunnista uuden työn 
tekemisen muotoa ja itsensä työllistämisen tapaa tai projektiluonteisia työsuhteita. Elävän 
musiikin alalle tyypilliset ”epätyypilliset” työsuhteet koskevat niin musiikin esittäjiä kuin tuo-
tannon työntekijöitä: koko elävän musiikin ekosysteemiä.

Hallitus antaa eduskunnalle kulttuuripoliittisen 
selonteon, jossa kuuluu myös elävä musiikki. 

Esiin nousevat rahoitustarpeet huomioidaan tarkoituk-
senmukaisesti ja tehokkaasti. Selonteossa kiinnitetään 
huomiota ministeriörajat ylittävään yhteistyöhön ja 
tunnistetaan elävän musiikin vapaan kentän asema ja 
kasvupotentiaali kulttuuri- ja elinkeinopolitiikan rajapin-
nassa. 

Kulttuuripoliittinen selonteko pilotoidaan musiik-
kialaan painottuvalla selvityksellä.

Erillisrahoituksella toteutettava pilotointi huomioi katta-
vasti musiikkialan ekosysteemin ja sen keskinäisriippu-
vuudet levymyynnistä elävään musiikkiin. Pilotointi luo 
toimenpiteitä ja toimintamalleja liittyen esimerkiksi tuki-
malleihin ja rahoitukseen, lainsäädäntöön, työllisyyteen, 
koulutukseen ja tutkimukseen. Asiantuntijavetoisessa 
selvitystyöryhmässä tulee olla edustus eri ministeriöis-
tä, puolueista sekä musiikkialan keskeisistä toimijoista. 
Pilotoinnin tuloksia ja toimenpiteitä voidaan tulevaisuu-
dessa jalkauttaa koko kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. 

Elävän musiikin vapaan kentän työllistämisen 
mahdollisuuksia vahvistetaan työ- ja elinkeino- 
ministeriön tuella.

Alan koulutukseen panostetaan riittävin 
määrärahoin.

Musiikkialan keskeisistä edustajista ja minis-
teriöistä perustetaan hallinnonalojen rajat 
ylittävä toimielin, joka keskittyy kulttuuri- ja 
tapahtuma-alojen toiminnan edistämiseen. 

Toimielin neuvottelee, tekee aloitteita, linjauksia ja 
seurantaa ja varmistaa kulttuuri- ja tapahtuma-alojen 
asemaa poikkihallinnollisesti. Toiminta varmistetaan 
riittävin määrärahoin.

Luovien alojen kasvusopimuksia edistetään 
musiikkialalla av-alan kasvusopimuksen4) hen-
gessä musiikkialan erityispirteet huomioiden.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö panevat toimeen yhdessä musiikkitoimialan 
kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman, jossa mää-
ritellään tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteet sekä  
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet. Musiikkia-
lan kasvusopimusmallissa huomioidaan laajasti elävän 
musiikin vapaan kentän liiketoiminnan kasvupotentiaali 
ja toimintaedellytykset.

Palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuoto-
jen yhteensovittamista helpotetaan. 

Sivu- ja päätoimisen yrittäjyyden käsitteitä selkeytetään 
ja “epätyypillisten työsuhteiden” sekä freelancer-työn 
erityispiirteiden tunnistamista työvoimahallinnossa 
vahvistetaan. Erilaisten työnteon muotojen, kuten 
osa-aikatyön, freelancer-työn sekä yrittäjyyden yhdistä-
mistä sosiaaliturvassa vahvistetaan.

Elävän musiikin vapaa kenttä on huomioitava 
opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä työ- ja 
elinkeinoministeriössä

Elävän musiikin työllistämisen mahdollisuuksia on 
tuettava ja toimeentulo taattava myös epätyypillisissä 
työsuhteissa oleville

1.

2.

4) Business Finland. 2022. Luovien alojen kasvusopimus. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/luovien-alojen-kasvusopimus 



Suuren tavoittavuutensa vuoksi elävän musiikin vapaan kentän tapahtumien saavutetta-
vuutta ja niihin osallistumista eli yleisötyötä tulee kehittää. Yleisötyöllä voidaan tarkoittaa 
kävijämäärän kasvua tai tietyn kävijäkunnan vakiinnuttamista edistäviä toimia, osallistavaa 
kulttuuritoimintaa, jolla on sosiaalipoliittinen luonne, tai vaikkapa yleisöryhmän maun kehittä-
mistä.5) Markkinavetoisella elävän musiikin yksityissektorilla mahdollisuudet kehittää yleisö-
työtä eivät ole yhdenvertaisia valtionosuusjärjestelmän tukemien kulttuurilaitosten kanssa.

Sosiaalisesti kestävämpien elävän musiikin toiminnan avulla on mahdollista lisätä hyvinvoin-
tia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta myös alan laajoissa yleisöissä. Se vaatii tietoisia tekoja, 
viestintää ja koulutusta.6) Myös ekologinen kestävyys on elävän musiikin alalle keskeinen 
arvo. Ekologisesti kestäviä toimintamalleja, kehityshankkeita ja verkostoja on kehitetty jo pit-
kään, sillä tapahtumat ovat otollisia ympäristöjä uusien innovaatioiden testaamiseen verkos-
toluonteensa ja suurien yleisöjen vuoksi.

Elävän musiikin vapaan kentän yleisötyötä kehi-
tetään tukemalla alan toimijoita taloudellisesti.

Yleisötyön kehittämistä edistäviä hankkeita tuetaan, ja 
kuten kulttuurin tulevaisuustyöryhmä esittää: Valtion 
ja neljän säätiön yhdessä pääomittamaa luovien 
alojen rahastoa vahvistetaan edelleen ja laajennetaan 
rahaston käyttötarkoitusta. Käyttötarkoitus ulotetaan 
myös elävän musiikin vapaalle kentälle ja rahoituksella 
tuetaan alan yleisötyötä.

Elävän musiikin vapaan kentän sosiaalisesti 
kestävää kehitystä tuetaan. 
Toimenpiteitä, hankkeita ja tutkimusta rahoitetaan. 
Lisäksi aiemmin mainitun luovien alojen rahaston vah-
vistamista jatketaan ja kohdennetaan rahaston tukea 
myös kulttuurialan sosiaalisen kestävyyden kehittämi-
seen.

Yleisötyön kehittämistä edistäviä tutkimuksia 
ja selvityksiä tuetaan elävän musiikin vapaalla 
kentällä.

Yleisötyön kehittämisen tarve huomioidaan 
aiemmin mainitussa kulttuuripoliittisessa 
selonteossa ja kulttuuri- ja tapahtuma-alojen 
toiminnan edistämiseen perustettavan toimi- 
elimen työssä. 

Elävän musiikin vapaan kentän ekologisesti 
kestävää kehitystä tuetaan. 
Tuetaan hankkeita ja erityisesti uusia innovaatioita, joi-
den avulla pystytään toteuttamaan pitkäjänteistä työtä 
ekologisesti kestävän tapahtuma-alan saavuttamisek-
si. Innovaatiotyölle myönnetään koko hallituskauden 
kestävä rahoitus, jotta hankkeista saadaan vaikuttavia 
ja tuloksista käytäntöön soveltuvia.

Elävän musiikin vapaan kentän 
saavutettavuutta on tuettava

Elävän musiikin kestävän kehityksen 
työtä on tuettava

3.

4.

5) Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. 2015. Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus. 
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/taide-jakulttuurilaitostenyleisotyonmuodot17.4..pdf
6) Rapo, Viivi. 2021. Sosiaalinen kestävyys populaarimusiikin yleisötilaisuuksissa. Humak. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112220972


