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In autumn 2011 I founded a record company called Lionheart Records. Originally the 

record company was founded to support a booking agency called Lionheart Agency, 

which I had founded earlier the same year. Intentions were to enable record releasing 

for the artists in our roster, and enhance their promotion. I was interested in the 360-

label model in Finland, and its challenges and opportunities.  

 

The recording that is used as an example in this study is Lionheart Record’s fourth offi-

cial release, and the first EP release. For the band it was their first official release ever.  

 

This study aims to explain the process of releasing a record in Finland from an indie 

record label’s point-of-view. The study researches this subject from different angles and 

gathers information about releasing a record in Finland. I used The Reed Fags, an indie 

band from Turku, as an example to describe a recording’s journey from rehearsals to a 

record store. 
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AMMATTISANASTO 

 

Wikipedian mukaan indie on lyhenne englannin kielen sanasta "independent" (suom. 

itsenäinen, riippumaton). Indie-sanalla viitataan erilaisten kulttuurituotteiden luomiseen 

kaupallisen valtavirran ja suurten tuotantoyhtiöiden ulkopuolella.  (Wikipedia, 2013.) 

 

Single (suom. yksi ainoa), arkikielessä myös ”sinkku”, on albumia lyhyempi äänite, 

joka yleensä koostuu yhdestä, tai kahdesta raidasta. Levy-yhtiöt ovat suurimmaksi 

osaksi siirtyneet käyttämään ns. promosinglejä. Singlejä siis painetaan ainoastaan 

promootiotarkoituksiin, ja niitä lähetetään esimerkiksi radioasemille. (Wikipedia, 2013.)  

 

EP-levy (lyhenne sanoista Extended Play) on musiikkialalla käytettävä termi, joka 

tarkoittaa yleensä vinyylilevyn tai CD-levyn muodossa julkaistavaa äänitettä. EP 

sisältää enemmän raitoja kuin yksi single, mutta on liian lyhyt albumiksi. (Wikipedia, 

2013.) 

 

Sanalla avainhenkilö tarkoitan ihmistä, joka toimii tietynlaisen portinvartijan roolissa 

musiikkialalla. Lopulta esimerkiksi radiosoittoon pääseminen, lehden sivuilla 

keikkuminen ja hyvän profiilin esiintymisten saaminen on avainhenkilöiden käsissä. 

(Ylioppilaslehti, 2000.) 

 

Sanalle keikka löytyy verkossa toimivasta sivistyssanakirjasta useampi määritelmä. 

Niistä ensimmäiset kaksi ovat seuraavanlaiset: 

 

”1.  (arkikieltä) esittävien (viihde)taiteilijoiden tms. esiintymiskäynti tai -matka. esim. 

Soittokeikka. Iskelmälaulajien lava-, ravintolakeikat. Olla keikalla. Käydä, esiintyä 

keikoilla. Hänellä on keikka televisiossa. Tehdä keikkoja. Heittää [= tehdä] keikka, 

keikkaa, keikkoja.  

 

2.  ylimääräinen tai tilapäinen ansiotyö” (Suomisanakirja, 2013.) 

 

Tässä opinnäytetyössä sanalla keikka tarkoitetaan esiintymistilaisuutta, jossa paikalla on 

esiintyvän yhtyeen lisäksi yleisö, äänentoisto ja henkilökunta.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Vuoden 2012 syksyllä kävin sähköpostivaihtoa turkulaisen The Reed Fags-yhtyeen 

kanssa. He kyselivät minulta neuvoja keikanhankinnan ja julkaisutoiminnan suhteen. He 

olivat sunnittelemassa EP-julkaisua ja päädyin lopulta ehdottamaan yhteistyötä. 

Sovimme, että tekisimme julkaisun yhteistuotantona. Solmimme sopimuksen, joka 

pääpiirteissään määritti, että yhtye maksaa itse  äänitteen  tuotannon,  levy-yhtiö maksaa 

painon, promootion ja jakelun. 

 

Päätavoitteenamme oli saada yksi EP:n neljästä kappaleesta radiosoittoon. Yhtyeellä oli 

radiosoittoa takanaan jo vuosi takaperin julkaistulta EP:ltä. Halusimme kuitenkin, että 

tällä kertaa singlebiisiksi valikoituva kappale kerää vielä enemmän soittokertoja kuin 

edellisen EP:n single.  Yhtyeellä oli jo aikaisessa vaiheessa mielipide siitä, mikä 

kappale tulisi valita singleksi. Halusimme kuitenkin pitää kaikkiin kappaleisiin avoimen 

perspektiivin aina jälkituontantoon asti, sillä emme halunneet, että kokonaisuus kärsisi 

siitä, että yhteen kappaleeseen lyötäisiin enemmän paukkuja kuin toisiin. 

 

Sivutavoitteenamme oli nostaa yhtyeen profiilia ja tehdä yhtyettä tunnetummaksi isolle 

yleisölle. Halusimme avata ovet ulkomaille, esitellä heidät ulkomaiselle medialle. 

Bändin henkilökohtainen tavoite oli päästä esiintymään heidän kotikaupunkinsa, Turun 

ulkopuolelle. Ja erityisesti saada  esiintymistilaisuuksia Helsinkiin. Asetimme siis 

lisätavoitteen hankkia muiden esiintymisten lisäksi yhtyeelle ainakin kaksi hyvän 

profiilin esiintymistä Helsinkiin julkaisukiertueelle. 

 

Opinnäytetyöni merkitys on tutkia oikean esimerkin kautta, mitä vaaditaan äänitteen 

laadukkaaseen julkaisuun Suomessa. Vaaditaanko julkaisuun enään levy-yhtiöitä, vai 

voiko käytännössä kuka tahansa julkaista äänitteen. Mitkä luvat ja työvaiheet ovat 

välttämättömiä, ja minkälaisista yhteystyökumppaneista voi olla apua äänitteen 

julkaisuprosessin eri vaiheissa.  
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2  ÄÄNITETEOLLISUUS 

 

 

Ääniteteollisuuden menestyksen edellytyksinä ovat olleet teknologian kehitys, sekä 

popkulttuurin vahvistuminen. Musiikkiala koki räjähdysmäisen kasvun 1950-luvun 

puolivälissä, jonka jälkeen popmusiikin kulutus on lisääntynyt jatkuvasta. 

Musiikkiteollisuus laajeni ja ääniteteollisuudesta tuli menestyksekästä liiketoimintaa. 

Ääniteteollisuus on jatkuvassa murroksessa teknologian kehityksen, sekä muuttuvan 

yhteiskunnan vuoksi. Ääniteteollisuus on pyrkinyt sopeutumaan ja muuttamaan 

levyteollisuuden rakennetta. (Music CD Industry, 2000.) 

 

Suurimpia muutoksia ovat olleet eri ääniteformaattien tulot markkinoille, sekä 

viihdeteollisuuden integroituminen musiikkialaan. Maailman suurimpien musiikkialan 

yritysten joukkoon kuuluvat esimerkiksi Universal, Sony, sekä Warner. (Music CD 

Industry, 2000.) 

 

 

2.1 Ääniteteollisuuden nykytilanne 

 

Ääniteteollisuuden tuhoa on pelätty alalla jo pitkään. Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, 

sillä vuonna 2012 äänitteiden kokonaismyynti kasvoi 1,2 prosentilla. Fyysisten 

tallenteiden myynti pieneni 7,5 prosenttia, digitaalinen myynti kasvoi 35 prosenttia. 

(IFPI, 2013.) 

 

Laskusta huolimatta fyysiset levyt muodostavat edelleen 73 prosenttia äänitemusiikin 

kokonaismarkkinoista Suomessa (IFPI, 2013). Toisin on esimerkiksi Iso-Britanniassa, 

jossa digimyynti on jo ohittanut fyysisten äänitteiden myynnin (BBC, 2012).  

 

Ääniteteollisuudessa toimiminen vaatii jatkuvaa muutoksiin sopeutumista ja yrityksen 

uudistamista. Kannattavan yritystoiminnan harjoittaminen on kuitenkin mahdollista. 

Suomessa menestyneimpien indie-yhtiöiden joukkoon kuuluva helsinkiläinen Fullsteam 

toimii myös äänitejulkaisun lisäksi musiikkalan muilla osa-alueilla. Fullsteam Records 

tekee äänitejulkaisun ohella keikkamyyntiä, oheistuotemyyntiä, kustannusta, sekä 

tapahtumatuotantoa. (Fullsteam Records, 2013.)  
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Fullsteamin liikevaihto on noussut vuodesta 2007 vuoteen 2011 n. 3,46 miljoonaa, 

jolloin liikevaihto oli kokonaisuudessaan huimat 5,94 miljoonaa. (Fonecta, 2013.)  

 

 

2.2 Ääniteteollisuuden haasteet 

 

Tämän hetken suurimpia ääniteteollisuuden haasteita ovat internetin ja teknologian 

tuomat muutokset. Musiikin saatavuus on yleisölle helppoa, joka tietenkin lisää 

musiikin kulutusta ylipäänsä. Ongelmana kuitenkin on musiikin laitoin levittäminen ja 

hankinta, piratismi. (Music CD Industry, 2000.)  

 

Ääniteteollisuus on kokenut paljon muutoksia muutaman viime vuoden aikana. Monella 

tapaa ääniteteollisuus, niin kuin me sen tunnemme, on tulossa tiensä päähän. 

Monikansalliset levy-yhtiöt tekevät jatkuvasti vähemmän voittoa artisteillaan, jonka 

takia ne ovat äärimmäisen varuillaan uusien artisti kiinnityksien kanssa. Suurimmat 

haasteet ovatkin juuri monikansallisilla yhtiöillä, sillä äänitteiden myynnin romahdus on 

osunut niihin tuntuvimmin. Täysin ilman levy-yhtiötä toimivalle yhtyeelle tilanne on 

taas otollinen, sillä tänä päivänä juuri oikealle kohderyhmälle markkinointi on 

halvempaa ja helpompaa kuin koskaan aiemmin. (Cann 2007, 33.) 

 

 

2.3 Ääniteteollisuuden tulevaisuus 

 

Mitä tulee äänitetyn musiikkiin tulevaisuuteen, mahdollisuuksia on monia. Uudenlaisia 

yhtiömalleja syntyy jatkuvasti. Hyvä esimerkki uudenlaisesta musiikkialan yrityksestä 

on levytyssopimuksia myyvä levy-yhtiö. Osa yhtyeistä on valmiita maksamaan 

yrityksille siitä, että joka julkaisee heidän levynsä, ja tekee albumin liittyvän 

promootion.  Levy-yhtiöillehän tämä on otollinen tilaisuus, sillä kyseinen malli kääntää 

muuten korkean riskin sisältävän sijoituksen varmaksi tuotoksi. Yhtye saa pienellä 

rahalla taakseen aidon levy-yhtiön, joka hoitaa kaiken albumin julkaisemisesta 

promootioon. Laatu ei ole kriteerinä. (Metalpit, 2012.)  

 

Perinteisten levy-yhtiöiden tarpeellisuus tulevaisuudessa on epävarmaa. On olemassa 

monia palveluita, joiden kautta jakelu voidaan hoitaa ilman levy-yhtiötä. Internet on 

täynnä Record Unionin ja CD Babyn kaltaisia digitaalista maailmanlaajuista jakelua 
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pientä prosenttiosuutta vastaan tarjoavia palveluita. Itse äänitteen 

tuotantokustannuksiakaan ei välttämättä pääse syntymään, kun omassa makuuhuoneessa 

voi uuden teknologian mahdollistamilla äänityslaitteilla tuottaa lähes kaupallisten 

studioiden kanssa kilpailevaa laatua. Digitaalinen myynti poistaa myös 

painokustannukset. (Schwartz 2009, 40-41.)  

 

Ääniteteollisuuden tulevaisuus näyttää olevan digitaalisen musiikin myynnissä. 

Statistiikan valossa tulevaisuudessa digimyynti tulee kasvamaan. Iso-Britanniasta 

raportoitiin toukokuussa 2012 digitaalisen äänitemyynnin vallanneen 55,5% 

markkinaosuus äänitealan kokonaismyynnistä (BBC, 2012).  

 

Jos albumilleen haluaa julkisuutta, verkkomediat tarjoavat uusillekin artisteille 

näkyvyyttä, kunhan materiaali on tarpeeksi kiinnostavaa. Jos haluaa kilpailla levy-

yhtiöiden artistien kanssa radiosoitosta tai printtimedioista, voi tavoitteen saavuttaminen 

olla hieman kiven takana. Tällöin voi harkita promoottorin palkkaamista. Moni levy-

yhtiöiden palkkalistoilla ennen ollut promoottori tekee nykyään töitä freelancerina. 

Musiikkiteollisuuden murros on mahdollistanut sen. (Muusikko Online, 1999.) 
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3 LEVY-YHTIÖTOIMINTA 

 

 

Levy-yhtiö on äänitallenteiden tuotantoon, valmistamiseen, jakeluun ja markkinointiin, 

tai musiikin kustantamiseen erikoistunut yritys. Levy-yhtiöillä on yleensä yksi tai 

useampia levymerkkejä, joilla omaa tai muiden tuotantoa julkaistaan. (Wikipedia 2013.) 

 

Monikansalliset levy-yhtiöt ovat kyenneet hoitamaan yhtiön sisällä sekä äänitteiden 

tuottamisen, valmistamisen, että jakelun. Perinteisen levyjen myynnin lisäksi 

monikansallisten levy-yhtiöiden tiedottajat ja promoottorit ovat mahdollistaneet myös 

radiosoiton artisteilleen. (Passman 2012, 68.) 

 

 

3.1 360-asteen levy-yhtiö 

 

360-asteen levy-yhtiöllä tarkoitetaan tässä yhtiötä, joka hoitaa kaikki artistin 

liiketoimintaan liittyvät osa-alueet. Näihin osa-alueisiin luetaan äänitejulkaisu, 

keikkamyynti, managerointi, kustannusoikeudet, sekä oheistuotteiden valmistaminen ja 

myynti. (Soundi, 2011.) 

 

Kuten IFPI:n (lyhenne sanoista International Federation of the Phonographic Industry) 

äänitteiden vuosimyyntiraportista käy ilmi, fyysisten äänitteiden myynti on ollut 

laskussa vuodesta 2000 asti. Suurimman kolauksen ääniteteollisuus koki 2007, jolloin 

yksistään CD:n myynti tipahti 1,9 miljoonaa edellisestä vuodesta. Siinä missä fyysisten 

äänitteiden myynti on jatkanut laskuaan, elävän musiikin liikevaihto on vain noussut 

nousemistaan. Jo vuosina 2007-2009 ohjelmatoimistojen liikevaihto kasvoi 49,2 

miljoonaa, kun taas koko elävän musiikin sektori kasvoi 111,4 miljoonaa. (Alanen 

2011, 33.)   

 

 

3.2 Tiimi 

 

Levy-yhtiön toiminnan pyörittämiseen tarvitaan yleensä useampi henkilö. Eri osa-alueet 

vaativat erityisosaamista, jolloin oikeanlaisen tiimin hankkiminen on tärkeää toiminnan 

kannalta. Tiimi voi olla yhtiön palkkalistoilla, tai se voi koostua yksittäisistä yhtiön 
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ulkopuolella toimivista henkilöistä. Tärkeintä on, että tiimi koostuu ammattilaisista. 

Tiimin funktio on jakaa vastuuta. Parhaimmillaan tiimi tekee saumatonta yhteistyötä ja 

julkaisut onnistuvat täyttämään kaikki niille ennakkoon asetetut tavoitteet. 

Huonoimmillaan tiimi on heikompi kuin sen yksittäiset jäsenet, jolloin julkaisutkaan 

eivät onnistu ennakko-odotusten mukaisesti. Levy-yhtiötoiminnan jatkumisen 

edellytyksenä on tuottava toiminta. Tuottavaan toimintaan voidaan päästä monin 

erilaisin strategioin, mutta tärkeää on luoda sellainen tuote, joka myy. Myyvän äänitteen 

edellytyksinä ovat esimerkiksi onnistunut artistivalinta ja musiikin laatu, tuotanto, 

jakelu ja promootio, jotka kaikki vaikuttavat tuotteen vetovoimaisuuteen. Tiimin 

tehtävänä on toteuttaa näitä osa-alueita. (Passman 2012, 12-13) 

 

Tuottajan tehtävä on johtaa äänityssessiot alusta loppuun. Tuottaja on kuin 

elokuvaohjaaja. Tuottaja päättää mitä äänitetään ja miten äänitetään. Tuottaja myös 

päättää viimekädessä milloin tuote on valmis. Parhaimmillaan tuottajalla on tuotannosta 

visio, jota seuraten hän vie lopputuotteen uudelle tasolle. (Schwartz 2009, 119.) 

 

Myös äänitteen visuaalinen ulkoasu on tärkeä, sillä se viestii äänitteen sisällöstä. Myös 

digijulkaisujen visualisuuteen tulisi panostaa. Koskaan ei saisi käyttää kansitaidetta, 

joka ei nouse musiikin kanssa samalle tasolle. Tuotteen tulee näyttää ammattimaiselta ja 

sen tulee erottua edukseen. Aina on pyrittävä saamaan paras mahdollinen lopputulos, oli 

kyse sitten kansiformaatista, tai sen kansitaiteesta. (Schwartz 2009, 127-129.) 

 

 

3.3 Yhteistyökumppanit 

 

Aidosti itsenäinen levy-yhtiö ei ole miltään osa-alueeltaan monikansallisen levy-

yhtiöiden omistuksessa. Siinä missä monikansalliset levy-yhtiöt käyttävät omistamiaan 

jakeluyhtiöitä, itsenäinen levy-yhtiö toimii itsenäisten jakeluyrityksien kanssa 

yhteistyössä. (Passman 2012, 67.) 

 

Äänitteelle painotaloa etsiessä halvin vaihtoehto ei välttämättä ole paras. Jos laatu ei ole 

hyvä, levy-yhtiön uskottavuus kärsii. Lisäksi halvimmalla painotalolla saattaa kestää 

pidempään toimittaa tuote. (Schwartz 2009, 131.) 
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Perinteiset, täysin äänilevyjen myymiseen keskittyneet levykaupat ovat vaikeuksissa. 

CD-levyjä ei myydä enää tarpeeksi, että toiminta olisi kannattavaa. Siksi jäljellä olevat 

levykaupat ovat ottaneet tuotevalikoimiinsa DVD-levyjä, julisteita, sekä oheistuotteita 

kasvattaakseen liikevaihtoaan. (Passman 2012, 67.) 

 

Radiosoittoon pääsyssä tärkeää on osata kohdentaa promootio sellaisille radiokanaville, 

jotka ovat soittaneet aiemminkin pienten toimijoiden julkaisuja. On suositeltavaa 

keskittyä vaihtoehtoisen musiikin ohjelmiin, sekä paikallisradioihin. Etenkin sellaisten 

kaupunkien paikallisradioihin, joihin on sovittu esiintymistilaisuuksia. (May & 

Weissman 2007, 60.) 

 

Palkattujen promoottoreiden ensisijainen tehtävä on radiosoiton hankkiminen. Mitä 

suuremman alueen promootiosta palkattu promoottori hoitaa, sitä enemmän palvelu 

maksaa. Promootion laajuuden lisäksi promoottorin kanssa sovitaan 

promootiokampanjan kesto. (May & Weissman 2007, 113) 

 

Median voi tavoittaa myös ilman palkattua promoottoria. Ensisijaisen tärkeää on löytää 

oikeat henkilöt mediasta ja lähestyä heitä oikeanlaisella esittelyllä. On olemassa myös 

promoottoreita, jotka auttavat tuntiveloituksella mediapostituksen laatimisessa. 

(Schwartz 2009, 205.) 

 

 

3.4 Asiakaskunta ja fanipohja 

 

Äänitteet ovat tuotteita. Jokaiselle tuotteelle on olemassa ostaja ja potentiaalisen 

asiakaskunnan tunnistaminen on hyvin tärkeää. Potentiaalinen asiakaskunta tulee 

muodostamaan artistin fanipohjan. Vankka fanipohja on artistille kaikki kaikessa. 

Fanipohja takaa artistille tuloja, vaikutusvaltaa, uskottavuutta, tukea keikoille, lisää 

potentiaalista asiakaskuntaa, sekä näkyvyyttä ja kuuluvuutta TV:ssä, radiossa, että 

myyntilistoilla. (Cann 2007, 63.) 

 

Yhtyeiden ensimmäiset fanit tulevat perhe- ja kaveripiiristä. He eivät välttämättä ole 

potentiaalista asiakaskuntaa, vaikka käyvätkin keikoilla. Heidän levittämänsä sana 

saattaa kuitenkin kerätä potentiaalista asiakaskuntaa ja heidän joukostaan löytyvät 

ensimmäiset potentiaaliset asiakkaat. (Cann 2007, 93.) 
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Yhtyeen on tärkeää vedota potentiaaliseen asiakaskuntaan kaikilla osa-alueilla. Bändin 

tulee kuulostaa oikeanlaiselta, näyttää oikeanlaiselta, silti säilyttäen karismansa ja 

yksilöllisyytensä. Artistin ei välttämättä tarvitse olla erityisen valovoimainen, kunhan 

hän vetoaa edustamansa genren faneihin. Ne, jotka pelaavat imagonsa oikein onnistuvat 

löytämään potentiaaliset kuulijansa helpommin. (Schwartz 2009, 107.)  

 

Indie-levy-yhtiöt usein kääntyvät yhtyeiden fanien puoleen sanan levittämisessä. 

Yhtyeiden aktiivisimpien fanien joukosta löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään 

töitä suosikkiartistinsa menestyksen eteen. He ovat aktiivisia internetin 

keskustelupalstoilla ja mainostavat yhtyettä sosiaalisessa mediassa. He varmistavat, että 

yhtyeen levy löytyy levykaupoista ja että yhtyeen single soi radioissa. He levittävät 

tarvittaessa keikkajulisteita, tarroja ja flaijereita. (Schwartz 2009, 192.) 
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4 LUPA-ASIAT  

 

 

Suomessa musiikkiin erikoistuneita tekijänoikeusjärjestöjä on kaksi, Teosto ja Gramex. 

Tekijänoikeusjärjestöt valvovat tekijänoikeuksia ja näistä saatavia korvauksia. 

Saadakseen korvauksia työstään, tekijän on rekisteröidyttävä järjestön asiakkaaksi. 

Teostoon rekisteröityminen on maksullista. (Teosto, 2013.) 

 

Kaikki artistin luomat kappaleet kannattaa rekisteröidä Teoston tietokantaan jo ennen 

julkista esittämistä. Kappaleet tulee rekisteröidä Teostolle, jotta niistä voidaan tilittää 

rahaa tekijöilleen aina kun kappale soi esim. radiossa, tai julkisella paikalla, esim. 

keikalla. Riittää kuitenkin, että kappaleiden ilmoittaja kuuluu Teostoon. Teostolle 

ilmoitetaan kappaleet, kestot, sekä missä suhteessa korvaukset tilittää. 

Esiintymisilmoituksien yhteydessä Teostolle tulee ilmoittaa mitä kappaleita on soitettu. 

Radiokanavat maksavat jokaisesta esittämästään kappaleesta Teostolle sopijapuolten 

sopiman korvauksen. (Teosto, 2013.) 

 

Siinä missä Teosto pitää huolen, että musiikin luomistyöstä vastaavat henkilöt saavat 

kappaleiden julkisesta esittämisestä korvauksen, Gramex pitää huolen, että äänitteellä 

esiintyville muusikoillekin maksetaan korvauksia. Ennen kuin äänitettä aletaan 

painamaan on Gramexille toimitettava levytyssopimus, josta käy ilmi kuka, tai ketkä 

omistavat äänitteen master-nauhan ja missä suhteessa. Lisäksi Gramexille tulee 

toimittaa kappaleilla esiintyvien muusikoiden tiedot ja jakosuhde, jossa korvaukset 

heille tilitetään. (Gramex, 2013.) 

 

Teoston ja Gramexin lisäksi äänitteen julkaisemisessa tulee muistaa NCB. NCB 

(lyhenne sanoista Nordic Copyright Bureau) on pohjoismaisten tekijänoikeusjärjestöjen 

omistama järjestö, joka pitää kirjaa äänitteiden monistamisesta pohjoismaiden alueella. 

NCB:lle ilmoitetaan äänitteiden painomäärät, painotalo ja julkaisupäivä. Tämän jälkeen 

NCB:ltä lähetetään painattajalle lasku, jonka summa vaihtelee riippuen painosmääristä 

ja siitä, kuinka suuri osa painatetuista äänitteistä on promootio-, tai 

ilmaisjakelukäyttöön. Vasta kun lasku on maksettu kokonaisuudessaan, NCB antaa 

painotalolle luvan alkaa painamaan äänitettä. NCB tilittää painattajalta laskuttamansa 

tallentamiskorvauksen tekijöille ja mahdolliselle kustantajalle. (NCB, 2013.) 
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Tarvittavien lupien lisäksi äänitteen kappaleilla olisi hyvä olla ISRC-koodit ja itse 

äänitteellä viivakoodi. Viivakoodi tarvitaan tuotteen tunnistamista varten ja etenkin 

isommat kauppaketjut edellyttävät myymiltään tuotteilta viivakoodin. Levyn voi 

kuitenkin julkaista myös ilman viivakoodia, sillä useimmat levykaupat eivät sitä vaadi. 

Suomessa viivakoodit myöntää keskuskauppakamarin tytäryhtiö GS1 Finland. (GS1 

Finland, 2013.) 

 

ISRC-koodeista vastaa ääniteteollisuuden kansainvälinen toimialajärjestö IFPI.  

 

”ISRC-koodi on äänitteiden kansainvälinen koodijärjestelmä, joka perustuu 

kansainvälisen standardisointiliiton hyväksymään standardiin. ISRC on 

tunnistenumero, jonka avullaluodaan puitteet kansainvälisesti kattavaan ja luotettavaan 

tallenteiden EDI-rekisteröintiin ja luettelointiin, parannetaan valmiuksia hallinnoida 

tarkasti ja luotettavasti tekijöiden, taiteilijoiden ja tuottajien oikeuksien lisensointia ja 

perittyjen korvausten tilittämistä oikeudenhaltijoille, helpotetaan massakäytön 

raportointia (esim. radiosoitot),saadaan mahdollisuudet valvoa oikeuksien lainvastaista 

käyttöä (piratismi)”  (IFPI, 2013.) 

  

 



16 

 

5 LIONHEART RECORDS 

 

 

Vuonna 2010 olin työharjoittelussa eräällä tamperelaisella ohjelmatoimistolla. Vietin 

siellä kolme kuukautta, joiden aikana inspiroiduin alasta ja opin ymmärtämään alan 

taustalla vaikuttavien voimien merkitystä. Lopulta harjoitteluni tuli päätökseen ja 

totesin haluavani jatkaa ohjelmatoimistotöissä. Halusin valita omat artistini ja tehdä 

töitä omilla ehdoillani. Eikä mennytkään kuin kolme kuukautta, että minulle oli oma 

ohjelmatoimisto, artistit, kirjanpitäjä, sekä pankkilaina.  

 

Pian ymmärsin mihin olin ryhtynyt. Koska olin uusi alalla, myymäni artistit olivat 

luonnollisesti sieltä pienemmästä päästä. Olin perustanut ohjelmatoimiston, joka myy 

yhtyeitä, joista ohjelmanostajat eivät olleet vielä kuulleetkaan. Levy-yhtiön 

perustaminen oli luonnollinen jatkumo. Yhtyeillä kun ei ollut levytyssopimuksia ja 

tiesin, että ainoa tapa saada bändien profiilit nousemaan olisi saada bändit nostettua 

demokastista levyttäviksi artisteiksi. 

 

Kun olin saanut tarvittavat paperit kuntoon, Lionheart kasvoi ohjelmaa myyväksi levy-

yhtiöksi. Tuntui luonnolliselta ottaa mukaan kustannustoiminta, sekä oheistuotteet, ja 

laatia bändien kanssa uudet 360-asteen sopimukset. Tulimme kuitenkin lopulta siihen 

tulokseen, että 360-malli olisi ollut meille myrkyllinen. Resurssimme olivat todella 

rajalliset tuottamaan sopimuksessa mainittuja asioita. Kokemuksieni perusteella voinkin 

sanoa, että 360-asteen toiminta on rahaa vievää. Se joko tuottaa pitkässä juoksussa 

paljon, tai aiheuttaa mittavia tappioita.  

 

Emme tehneet perinteisiä musiikinkustannussopimuksia teosten tekijöiden kanssa. 

Vaikka pidätimmekin sopimuksissamme oikeuden lisensoida sopimuksessa mainittuja 

kappaleita kolmansille osapuolille, jäivät tekijänoikeudet meidän sopimuksessamme 

kokonaisuudessaan tekijöille. Jos saimme solmittua lisenssidiilin esimerkiksi 

mainosfirman kanssa, tuotot jakautuivat sopimuksissa sovitulla jaolla.  

 

Toimiakseen menestyksekkäästi musiikkialalla on osattava yhdistellä eri lähteistä 

muodostuvia rahavirtoja. Varsinkin indie-yhtiönä lähtökohtaisesti pienellä markkina-

alueella. Pienistä puroista muodostuu isoja jokia. Toiset paikkaavat ääniteteollisuuden 
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jättämää vajetta liikevaihdossaan oheistuotemyynnillä, toiset musiikin kustannuksella ja 

toiset esimerkiksi artistien keikkojen myymisestä muodostuvista rahavirroista. 

 

Tiedostaen alan haasteet, päätin helpottaa alkuun pääsyä menemällä osa-aikaisesti 

töihin. Sen lisäksi, että pyöritin 360-asteen levy-yhtiötä, työskentelin Suomen isoimman 

teleoperaattorin teknisessä asiakaspalvelussa. Artistimme eivät olleet vielä tarpeeksi 

tunnettuja, että heillä olisi voinut tehdä bisnestä. Kyseinen järjestely toimi minulle 

hyvin. Tiesin ratkaisun kuitenkin olevan vain väliaikainen. 

 

Kokemuksieni perusteella on julkaisun kannalta edullista, että keikat myy samat 

henkilöt, jotka ovat vastuussa äänitteen julkaisuaikataulusta. Olettaen, että kyseiset 

henkilöt ovat sekä ohjelmamyynnin, että julkaisutoiminnan ammattilaisia. Keikat pitää 

myydä puoli vuotta etukäteen. Äänitteen julkaisuaikataulu on siis oltava tiedossa jo 

hyvissä ajoin.  Jos samat henkilöt ovat vastuussa myös oheistuotteista ja lisensoimisesta 

voi kombinaatio olla parhaimmillaan erittäin väkevä ja nopealiikkeinen. Kääntöpuolena 

tietenkin 360-asteen levy-yhtiön haavoittuvaisuus.  

 

 

5.1 Tiimi 

 

Kokemuksieni perusteella olen todennut, että onnistunut äänitejulkaisu on todella 

haastavaa operoida yksin. Jo se, että äänite saa mahdollisuuden erottua positiivisesti 

joukosta vaatii useamman avainhenkilön luottamuksen. Helpoin tapa saavuttaa näiden 

henkilöiden luottamus on haalia ympärille paras mahdollinen tiimi. 

 

Lionheart Recordsin tiimi oli hyvin pieni ja  tiivis. Tiimiin kuuluu itseni lisäksi A&R, 

graafinen suunnittelija, sekä tapahtumatuotannosta vastaava Riikka, jakelija Playground 

Musicin työntekijät, sekä yhtiön bändien jäsenet, jotka ovat jatkuvasti toiminnassa 

mukana aktiiveina. Emme velvoittaneet yhtyeiden jäseniä olemaan toiminnassamme 

mukana. He uskoivat yritykseen ja halusivat tehdä työtä toistensa urien edistämisen 

eteen.  

 

Lisäksi käytimme aina silloin tällöin ulkoisia promoottoreita sekä äänitteiden, että 

tapahtumien promootioon. Promoottoreihin luotetaan. Heistä parhaat osaavat valita 
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asiakaskuntansa. He eivät lähde minkä tahansa artistin matkaan, vaan valitsevat vain ne, 

joiden musiikkiin oikeasti uskovat. 

 

Lionheart Recordsin julkaisujen jakelusta vastaa Playground Music. Sopimuksemme on 

yksinkertainen. Playground jakelee kaikki pitkäsoittomme sekä fyysisesti, että 

digitaalisesti. Kaikki tulot kulkevat Playgroundin kautta. He pidättävät tulosta oman 

provisionsa ja tilittävät meille loput. Playgroundin kautta on mahdollista myös ostaa 

grafiikka- ja painopalveluita, sekä mainostilaa.  

 

Olemme tähän mennessä tilanneet vain yhden äänitteen painon Playgroundin kautta, 

sillä painomäärämme ovat pienempiä, mitä Playgroundin käyttämä tehdas suostuu 

tekemään. Optima Media, joka painaa Playgroundin äänitteet suostuu tekemään 

ainoastaan Jewelcase-koteloituja CD-levyjä alle tuhannen kappaleen painoksina. 

Jewelcase ei kuitenkaan usein ollut edes vaihtoehto, sillä yhtyeemme lähes 

poikkeuksetta hylkäsivät ehdotukset Jewelcase-julkaisusta.  

 

 

5.2 The Reed Fags 

 

The Reed Fags on turkulainen indie-rock yhtye, joka koostuu, tätä kirjoittaessa neljästä 

nippanappa 18-vuotiaasta muusikonalusta. Alkujaan bändi oli kahden kitaristilaulajan 

akustinen folk-projekti, mutta rockin kutsun käydessä kehittyi nelihenkiseksi yhtyeeksi. 

Nykyisellään The Reed Fags koostuu rumpali Pyry Vuorelasta, basisti (ja lead-laulaja) 

Jussi Tiaisesta, Kitaristi (ja lead-laulaja) Jaakko Salosesta, sekä kosketinsoittaja (ja 

taustalaulaja) Mathias Hermanssonista. 

 

Löysin yhtyeen alunperin Turku Bandstand-kilpailun kautta. Yhtye voitti kyseisen 

kilpailun 2012 ja sai jonkin verran huomiota mediassa. Muistan kun luin uutisen 

kilpailun voiton vieneestä yhtyeestä. Olin juuri silloisen bändini promokuvauksissa ja 

selailin kännykkäni selaimella rock-lehti SUE:n nettisivuja. Menin kännykässäni olevan 

Soundcloud-sovelluksen kautta kuuntelemaan yhtyeen sinkun. Se oli todella hyvä. 

Muistan ajatelleeni, mikä kuulostaa kännykän kaiuttimesta näin hyvältä, ei voi olla 

huonoa.  
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Tiesin, että nuoren ikänsä johdosta yhtye ei ole juurikaan keikkaillut Turun ja sen 

ympäryskuntien ulkopuolella. Lisäksi bändin Soundcloudissa ollut EP ei enää vastannut 

bändin oikeaa tasoa. Koin heti, että Lionheart Recordsilla oli jotain tarjottavaa. Lähetin 

bändille sähköpostia ja ehdotin, että voisin alkaa myymään bändin keikkoja. Pitkän 

viestittelyn jälkeen alkuperäinen idea kuitenkin kääntyi tulevan EP:n julkaisemiseen ja 

lopulta päädyimme tekemään molempia. Bändi halusi tehdä laadukkaan EP:n, joka 

julkaistaan oikean levy-yhtiön kautta. Lisäksi bändi halusi esiintymistilaisuuksia Turun 

ulkopuolelta. 

 

Alunperin sovimme, että EP tuotetaan ilmaiseksi yhtyeen kaverin koulutyönä. 

Sovimme, että levy-yhtiö hoitaa julkaisun ja järjestää muutaman hyvän profiilin 

esiintymistilaisuuden Turun ulkopuolelta. Otimme EP:n alunperin vastaan juurikin sen 

takia, että tiesimme saavamme hyvän bändin levy-yhtiöllemme pienellä rahalla ja 

vähällä työllä. Lopulta bändin alkuperäinen tuottaja kuitenkin vetäytyi projektista ja 

jouduimme palkkaamaan ulkopuolisen tuottajan. EP:n tuotantokustannukset  

tuplaantuivat ja huomasimme olevamme todella syvällä projektissa, jonka alunperin piti 

olla helppo, halpa ja nopea julkaisu. Olimme kuitenkin innostuneita, sillä tiesimme 

tekevämme jotain, mistä saattaa seurata suuria. 
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6 PLACES TO HIDE IN-EP 

 

Kun vihdoin pääsimme allekirjoittamaan sopimukset Places To Hide In-EP:n 

julkaisemista, oltiin jo pitkälti syksyn 2012 puolella. Kappaleet olivat olleet sävellyksen 

ja sovituksen puolesta valmiina jo puoli vuotta, joten palkkaamamme ulkopuolinen 

tuottaja pääsi valmiiksi katettuun pöytään. Bändi oli itse valinnut kymmenen uuden 

biisin joukosta neljä, joita lähdettiin toteuttamaan. Ennen äänityssessioita saamastani 

keikkataltioinnista kävi selväksi, että kappaleet olivat huomattavasti valmiimman ja 

aikuisemman kuuloisia, kuin bändin edellisen Regret Cigarette-EP:n kolme kappaletta. 

 

Places To Hide In-EP:n neljästä kappaleesta jokainen on eri säveltäjän käsialaa. 

Kappaleet ovat keskenään todella erilaisia, mutta tunnelmaltaan todella samanlaisia. 

Tuntui hauskalta idealta, että EP:llä on jokaiselta jäseneltä yksi sävellys, varsinkin kun 

kokonaisuus pysyi hienosti kasassa. EP:n avausraita on unenomainen maalailu Sleep, 

jota seuraa menoralli Molly, jossa yhtye tuo esiin kolmiäänistä lauluosaamistaan. 

Mollyä seuraa syntetisaattorivetoinen Lead The Way, jolla yhtye esittelee täyden 

sointipalettinsa. EP:n päättää Colours, joka vapauttaa bändin kaikista kahleista isolla 

instrumentaalilopetuksellaan. Single-biisiksi valittiin lopulta Molly, sillä se oli ainoa 

kappale, jossa oli havaittavissa toistuvia teemoja. Vaikka se ei ollutkaan kenenkään 

mielestä EP:n paras biisi, se oli ehdottomasti tarttuvin.   

 

 

6.1 Äänitteen tuotanto 

 

Kuten aiemmin mainitsinkin, äänitettävät kappaleet olivat valittu jo etukäteen. Levy-

yhtiön näkökulmasta tämä ei ole paras mahdollinen tilanne, sillä kokemuksieni 

perusteella olen huomannut, että yhtyeet usein sokaistuvat omasta materiaalistaan. 

Mukaan saattaa tulla huonompia kappaleita ihan vain siksi, että niitä on kivempi soittaa. 

Yhtye oli hyvin tietoinen siitä, mitkä kappaleet äänitetään ja missä järjestyksessä niiden 

tulee olla lopputuotteella.  

 

Kun yhtyeen tuottajaksi lupautunut henkilö jättäytyi pois, näimme mahdollisuuden 

palkata ammattituottajan vetämään projektia. Jo ennen tuottajan vetäytymispäätöstä 

meillä oli visio siitä kenet haluaisimme tuottamaan EP:n. Erään niinikään yhtiöllemme 

levyttävän yhtyeen kitaristi on ammattituottaja. Lisäksi hän on tunnettu 
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omistautumisestaan ja visiostaan. Tiesimme, että hän pystyisi sekä äänittämään, että 

miksaamaan EP:n. Tämä oli meille tärkeää, sillä budjettimme oli tiukka ja halusimme 

saada mahdollisimman pienellä panostuksella mahdollisimman hyvän lopputuloksen. 

Lopulta saimme EP:lle myös masteroijan kyseisen tuottajan tuttavapiirisistä. 

 

Kappaleet olivat jo pitkälti valmiita kokonaisuuksia kun tuottaja kuuli ne ensimmäisen 

kerran. Varsinaista esituotantoa ei tehty. Kuuntelimme tuottajan kanssa demot läpi 

muutamaan otteeseen ja kirjasimme mahdolliset korjausehdotukset. Pieniä muutoksia ja 

lisäyksiä, viilauksia sinne tänne, vähän pois, vähän lisää. Kappaleet äänitettiin tuottajan 

osuuskunnan studiotilassa. Äänityksille oltiin varattu kolme päivää studioaikaa. 

Kolmessa päivässä oli määrä äänittää kaikki rummut, bassot ja kitarat. Tuottajan 

jatkuvasti vahtiessa aikataulujen toteumaa, kaikki suunnitellut osuudet saatiin 

äänitettyä.  

 

Jälkituotanto aloitettiin noin kaksi viikkoa pohjaäänityssession jälkeen. Jälkituotanto 

tehtiin tuottajan yksityisasunnossa Helsingissä. Lopulta jälkituotannossa ei riisuttu 

juurikaan mitään pois. Pelkistetyn soinnin sijaan tuottaja halusi EP:lle rikkaan 

äänimaailman. Kappaleita rikastettiin päällesoitoilla. Lopulta äänitteen kappaleet 

koostuivat kymmenistä kitara- ja kosketinraidoista, useista eri pituisista ja sävyisistä 

kaiuista ja päällekkäisistä lauluista. 

 

Viimeisenä äänityspäivänä jälkituotantostudioon saapui erään tunnetun helsinkiläisen 

yhtyeen torvisektio. Yhtyeen jäsenet olivat ystävystyneet The Reed Fagsin jäsenien 

kanssa aiempien esiintymisien kautta. Soittajat soittivat fiilispohjalta kappaleiden 

päälle. Kaikki suoritukset äänitettiin, aikataulu oli tiivis. Lopulta EP:lle koostettiin 

parhaat raidat noista sessioista. Torvisektion jäsenet lauloivat EP:lle myös 

taustalauluraitoja, rikastaen äänitteen sointia entisestään. 

 

 

6.2 Ääniteformaatti ja kansitaide 

 

Yhtyeen alkuperäinen idea oli julkaista EP ainoastaan digitaalisella jakelulla. Lopulta 

äänitteen tuotanto maksoi kuitenkin niin paljon, että oli pakko harkita myös fyysistä 

painosta EP:stä, kattamaan tuotantokustannuksia. Fyysistä ääniteformaattia 
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mietittäessämme halusimme saada mahdollisimman halvalla mahdollisimman  hyvän 

lopputuloksen.  

 

CD oli lopulta käytännöllisyyssyistä ainoa järkevä vaihtoehto. Halusimme käyttää 

suurimman osan painamistamme levyistä promootioon ja CD on kokemuksieni pohjalta 

paras fyysinen promootioväline. Hyvin moni alan edustaja omistaa edelleen CD-

soittimen. Lisäksi ainakin Yle X ottaa vastaan pelkästään CD-levyjä (Yle X, 2013).  

 

Olemme aiempien julkaisuiden myötä oppineet suosimaan Digipak-koteiloituja CD:itä. 

Ne ovat hieman hintavampia kuin Jewelcase-koteloidut CD:t. Niiden 

kartonkipahvikannet kuitenkin kantavat vähemmän teollista vaikutelmaa, kuin 

Jewelcaseissa käytettävät tehdasmuovikansi. Korkean hinnan takia jouduimme 

kuitenkin hylkäämään ajatuksen käyttää Digipak-kantta tämän EP:n kanssa. 

 

Lopulta valinta tehtiin kartonkitaskun ja Jewelcase-kannen välillä. Valitsimme lopulta 

Jewelcasen sen takia, että kartonkitasku ei anna tarpeeksi ammattimaista kuvaa. Kun 

kyse on EP:n julkaisevasta nuoresta yhtyeestä pienet asiat merkitsevät.  

 

Kansitaiteilijaksi EP:lle valikoitui Lionheart Recordsin toinen vakituinen työntekijä 

Riikka. Riikka on tehnyt aiemminkin artistiemme kansia hänen graafisen taustansa 

johdosta. Kansitaiteesta sovitaan yleensä jo levytyssopimuksessa ja pyrimme aina 

tarjoamaan kansitaidetta osana palveluitamme. Haluamme, että yhtyeet saavat 

mahdollisimman paljon lisäarvoa itselleen levytyssopimuksesta meidän kanssamme. Se 

myös oikeuttaa meidät pyytämään korkeampaa provisiota nettomyynnistä. 

 

The Reed Fags-yhtyeellä on jo pidemmän aikaa ollut keikoilla mukana 

ampumamaalitauluna käytettävä muovinen peura. Yhtye kutsuu viidettä jäsentään Herra 

Peuraksi. Herra Peura on esiintynyt aiemmin yhtyeen logossa ja muutamassa 

oheistuotteessa, oli siis loogista laittaa Herra Peura myös EP:n kanteen. Riikka leikki 

idean kanssa ja lopulta kanteen päätyi kolme peuraa, jotka muodostavat ympyrän. Olen 

ajatellut, että peurat leikkisästi jahtaavat toisiaan. Teoria kävisi hyvin yhteen EP:n 

nimen, Places To Hide In kanssa. 

 

Halusimme, että kannet antavat hyvän käsityksen yhtyeen musiikista sellaisillekin, jotka 

näkevät vain kannen, mutta eivät kuule musiikkia. Kannessa on käytetty paljon väriä, 
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erikokoisia ja erivärisiä kirjaimia, karnevaalimaista mosaiikkia. Levyn sisällä kuluttajaa 

odottaa samoja väriteemoja seuraavia pintoja. Jopa levyn sisäkansien harmaasävyisissä 

kuvissa on häivytettyä teemavärimosaiikkia päällä. Kansissa toistetaan samaa hallittua 

kaaosta kuin äänitteen sisällössäkin. On tärkeää, että kansi on linjassa musiikin kanssa.  

 

 

6.3 Painotalo 

 

Meidän jakelusopimuksemme Playground Musicin kanssa kattaa ainoastaan 

pitkäsoittojen jakelun. Jouduimme siis valitsemaan painotalon tällä kertaa Playgroundin 

ulkopuolelta. Onneksi vaihtoehtoja löytyi useita. Pyysimme tarjouksia useammalta 

painotalolta ja päädyimme lopulta tamperelaiseen painotalo X-youth Gone Wildiin. 

Heidän ideologiansa tuntui olevan hyvin lähellä Lionheartia, ns. DIY-henkeä (lyhenne 

sanoista Do It Yourself). Yritys esittelee itsensä mm. seuraavin sanoin: 

 

”Pienlevy-yhtiö taustan omaavina ymmärrämme pientoimijoiden tarpeet. Isoista 

toimijoista poiketen meille kukaan asiakas ei ole liian ”pieni” ja annamme mielellämme 

opastusta onnistuneen painatusprosessin läpiviemiseksi ymmärrettävästi 

ammattijargonin jauhamisen sijaan. Kaikkea ei siis tarvitse opetella kantapään kautta.” 

(X-youth Gone Wild, 2013.) 

 

Painotaloa valitessa on tärkeää, että hintalaatusuhde on kohdillaan. Lisäksi aikataulut, 

toimitus ja ylipäätään se, että painotalo on yhteistyökykyinen on ratkaisevaa. X-youth 

Gone Wildissä nämä kaikki toteutuivat. Lisäksi olimme kyselleet referenssiä ja kuulleet 

painotalosta pelkkää hyvää. Kun laitoin heille viestiä, he vastasivat samana päivänä. 

Kun lähetin heille kansitaiteen, he lähettivät välittömästi korjausehdotukset. Se oli 

mielestäni todella hyvää asiakaspalvelua ja osoitti, että he haluavat asiakkailleen 

parhaan mahdollisen lopputuloksen. 

 

Lisäksi X-youth Gone Wild pystyi lupaamaan meille kahden viikon toimitusajan, joka 

oli todella ratkaisevaa. The Reed Fags nimittäin oli myynyt itselleen 

levynjulkaisukeikan Turun Wimma-nuorisotalolle kahden viikon päähän. Painotalo piti 

lupauksensa ja lopulta kävin hakemassa levyt tehtaalta päivä ennen 

levynjulkaisukeikkaa.   
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Halusimme painattaa 300 kpl CD-r:iä, sillä kokemuksiemme perusteella olemme 

todenneet, että uusien bändien kanssa 500 kpl tehdastekoisia CD:itä on liikaa. On 

parempi painattaa liian vähän, kuin liian paljon. Lisää saa aina, mutta mitä pidempi aika 

julkaisusta kuluu, sitä vaikeampi varastosta on päästä eroon.   

 

CD-r:n ja tehdastekoisen CD:n laadullinen ero on tämän päivän painolaadulla lähes 

mitätön. Tehdastekoinen CD valmistetaan puristamalla lasimasterista täydellinen kopio 

masterlevystä. CD-r taas on poltettu levy, johon data kopioidaan tietokoneella 

masterlevystä. Suurin ero tulee kannen kuvassa, sillä tehdastekoisen CD:n  kuva 

painetaan offset / silkkipainomenetelmällä, kun taas CD-r:n kuva painetaan tulostimella. 

(X-youth Gone Wild, 2013.) 

 

Emme halunneet painattaa erikseen singlejä, sillä koimme sen turhaksi. Lähetimme 

radioille EP:tä ja lisäsimme vain saatekirjeeseen selvän maininnan, että toinen kappale 

EP:llä nimeltä Molly on tarkoitettu ensisijaisesti singleksi. Olimme myös ottaneet 

huomioon markkinointisuunnitelmassamme, että Mollyn oli erotuttava edukseen 

singlenä, vaikka se ei ollut virallinen singlejulkaisu.  

 

 

6.4 Jakelu 

 

Omien kokemuksieni perusteella jakelu on yksi tärkeimmistä asioista, mitä levy-yhtiöllä 

voi olla. Kun aloitimme levy-yhtiö-toiminnan, teimme yhden julkaisun ilman jakelijaa 

ja ymmärsimme kuinka haastavaa tuotetta on saada levykauppojen hyllyille ilman 

jakelua. Jo pelkästään viivakoodien hankkiminen on kallista ja työlästä. Saimme 

kuitenkin Levykauppa Äxän kiinnostumaan levy-yhtiöstämme ja sen varjolla he ottivat 

ensimmäisen julkaisumme maanlaajuiseen jakeluun omissa liikkeissään, vaikka siinä ei 

ollut viivakoodia. Viivakoodittomuus ei ole este, mutta se on  turhaa työtä kaupoille 

(Schwartz 2009, 160). 

 

Edellä mainitsemani yhtyeen levy ei myynyt kovinkaan hyvin. Olimme siis tilanteessa, 

jossa meidän piti keksiä vaihtoehtoisia keinoja jakelulle ja sopimus Playgroundin 

kanssa oli Lionheartille todella iso askel eteenpäin. Itselleni on vieläkin vähän 

epäselvää, miksi Playground Music alkoi jakelemaan meidän levyjämme. Tiedän vain, 

että he ovat tunnettuja ennakkoluulottomasta suhtautumisestaan pieniin levy-yhtiöihin 
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ja käsittääkseni he uskovat myös ”pienet purot kasvattavat isoja jokia”-teoriaan. Lisäksi 

eräs kaverini oli juuri tuolloin työharjoittelussa Playgroundilla ja uskon, että hän oli 

laittanut meidän yrityksestämme hyvän sanan eteenpäin. 

 

The Reed Fagsin kohdalla olimme kuitenkin jälleen samassa tilanteessa kuin 

epäonnistuneen debyyttijulkaisumme jälkeen. Tarvitsimme jakelua. Tällä kertaa tilanne 

itse asiassa oli vielä hieman toivottomampi, sillä CD-julkaisussamme oli sentään 

kunnon kate. Halusimme myydä EP:tä samalla hinnalla, millä sitä myydään keikoilla, 

jonka johdosta katteet jäivät sekä levykaupoille, että meille pieniksi.  

 

Otin jälleen yhteyden Levykauppa Äxään. Tiesin, että The Reed Fagsillä oli hyvä noste 

kotikaupungissaan Turussa. Oli luontevaa ottaa yhteyttä suoraan Turun toimipisteeseen. 

Tarjous hyväksyttiin ja he tilasivat EP:n maanlaajuiseen jakeluun omissa liikkeissään. 

Vaikka olimme viimeksi tuottaneet pettymyksen, saimme uuden mahdollisuuden. Turun 

toimipisteen myyjä tiesi, että levyjä menisi kaupaksi, sillä yhtyeellä oli Turussa nostetta. 

Esimerkiksi Helsingin toimipisteen myyjä tuskin olisi tiennyt. 

 

 

6.5 Promootio 

 

Näkisin, että promootion ensisijainen tehtävä on rakentaa nostetta. Nosteessa ei voi olla 

ikuisesti, joten nosteen kliimaksi pyritään ajoittamaan levyjulkaisuun. Tässä ei aina ole 

mahdollista onnistua, sillä tulevan nosteen määrää on vaikea ennakoida. Se riippuu 

monesta asiasta. Onko artisti pidettävä, onko hänen musiikkinsa mielenkiintoista, onko 

aika oikea juuri hänen yhtyeensä soittamalle musiikkigenrelle, onko tarina tarpeeksi 

mielenkiintoinen.  

 

Pienelle levy-yhtiölle ja sen artisteille kaikki promootio on tärkeää, mutta ennen kaikkea 

ilmainen promootio on elintärkeää. Julkaisubudjetit ovat usein hyvin rajattuja. Oli 

promootio sitten juliste kadulla, maininta blogissa, tapahtuma, jonka yhteydessä yhtiö, 

tai artisti tuodaan esiin, lehtijuttu, radiosoitto, nimi kangaskassissa, tarra vessan 

seinässä, avainhenkilön linkkaus sosiaalisessa mediassa, tai ylistys (tai murskatuomio) 

levyarvostelussa. Nämä kaikki yhdessä muodostavat nosteen. Parhaimmillaan artisti on 

juuri ennen äänitteen julkaisua esillä joka paikassa. Silloin noste on suurimmillaan. 
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”On olemassa ilmiö, joka tunnetaan nimellä riippumaton promootio. Promoottoreiden 

ensisijainen tehtävä on saada levyt soimaan radiossa. Heillä usein on henkilökohtaiset 

suhteet radioiden ohjelmapäälliköiden kanssa. Jotkut promoottorit ovat riippumattomia 

levy-yhtiöistä. He työskentelevät itsenäisesti ja ovat yhtiöiden palkattavissa 

projektikohtaisesti. Heitä kutsutaan riippumattomiksi, jotta syntyy pesäero aiemmin 

heidän kanssa työskennelleiden levy-yhtiöiden ja artistien kanssa.” (Passman 2012, 

179.) 

 

Kuten aiemmin mainitsinkin, olemme käyttäneet riippumattomia promoottoreita 

tekemään osan julkaisun promootiosta, tai koko promootion. Kokemuksieni pohjalta ei 

välttämättä ole viisasta antaa kaikkea vastuuta yksittäiselle promoottorille. 

Promoottoreilla on lähtökohtaisesti useamman kuin yhden asiakkaan julkaisu 

promotoitavana kerralla. Tällöin tuotteesi saattaa jäädä paremmin maksavan yhtiön 

tuotteen varjoon. Pyrimme tekemään sopimukset promoottoreiden kanssa niin, että 

maksamme vain niistä asioista, joissa tiedämme olevamme heikoilla ja teemme itse ne 

asiat, joissa tiedämme olevamme vahvoilla. Promoottoreiden palkat vaihtelevat riippuen 

työn määrästä ja kampanjan kestosta. Heidän palkkionsa ovat usein neuvoteltavissa. 

 

Laskimme jo aikaisessa vaiheessa tätä projektia, ettei meillä ole varaa palkata 

riippumatonta promoottoria. Koko julkaisun promootiovastuu jäi meille. Valitsimme 

kolme mediaa, joihin halusimme yhtyeen: Radio, lehdet ja blogit. 

 

Minut ylennettiin arkityöpaikassani samaan aikaan kun oli promootiokampanjan 

suunnittelun ja toteuttamisen aika. Tästä johtuen työmääräni kasvoi tilapäisesti 

huomattavasti ja jouduimme ajamaan suunnittelemamme promootiokampanjan läpi 

autopilotilla. Onneksi olimme varautuneet tällaisiin tilanteisiin keräämällä erilaisia 

postituslistoja eri median edustajista (bloggaajista, toimittajista, radiojuontajista yms.). 

 

Ensin lähetettiin blogipostitukset. Tavoitteeksi asetimme albumiennakon. Albumi-

ennakolla tarkoitetaan sitä, että albumiennakon tarjoava media lisää sivuilleen 

soittimen, josta painamalla julkaisun voi kuunnella kokonaisuudessaan ennalta sovitun 

ajan ennen virallista julkaisupäivää. Albumiennakoita sopiessa raha harvemmin vaihtaa 

omistajaa, mutta ennakosta kiinnostunut media voi tarjota albumiennakon lisäksi vaikka 

esimerkiksi lehtijutun seuraavaan julkaisuun. 
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Albumiennakoita tarjoavat niin verkkolehdet, kuin blogitkin. Kokemuksieni mukaan 

albumiennakot sovitaan mediasta riippumatta hyvissä ajoin, viimeistään noin kuukausi 

ennen virallista julkaisupäivää. Albumiennakot voivat olla joko eksklusiivisia, tai ei-

eksklusiivisia. Varsinkin isommat verkkomediat yleensä pyytävät eksklusiivisuutta. The 

Reed Fagsin tapauksessa saimme kahdelta blogilta tarjouksen albumiennakosta, mutta 

jätimme mahdollisuuden lopulta käyttämättä johtuen medioiden pienistä koista. 

 

Radioille ja lehdille lähetimme sähköpostitiedotteen ja latauslinkin lisäksi vielä fyysiset 

levyt postitse. Meillä ei ollut etukäteen juurikaan odotuksia. Tiesimme, että yhtyeestä 

oltiin kirjoitettu aiemmin muutamassa mediassa. Lisäksi yhtyeen edellinen EP oli soinut 

jonkin kertaa Yle X radiokanavalla. Asetimme tavoitteeksi kahden blogiesittelyn lisäksi 

muutaman soiton Yle X:llä, muutaman soiton Radio Helsingissä, Bassoradiossa, sekä 

varsinaissuomalaisissa paikallisradioissa. Todennäköisyydet, että EP:n julkaisevasta, 

aiemmin tuntemattomasta bändistä kirjoitettaisiin lehdessä olivat pienet. Tavoitteeksi 

asetimme saada yhden jutun printtimediaan. Arvosteluja emme osanneet edes odottaa, 

sillä todella harvassa mediassa arvioidaan EP:itä. 

 

 

6.6 Oheistuotteet 

 

Huomasimme aikaisessa vaiheessa 360-asteen yhtiölaajennusta, että oheis-

tuotebisnekseen lähteminen voi olla joko todella kannattavaa, tai sitten todella 

epäkannattavaa. Oheistuotteita tarvitaan montaa erilaista, on paitaa, kangaskassia, 

pinssiä, hattua, pipoa, takkia, julistetta yms. aina alusvaatteisiin asti. Kaikkea ei 

tietenkään ole pakko painaa.  

 

Kokemuksieni pohjalta t-paidat ja kangaskassit ovat niitä suosituimpia myynti-

artikkeleita. Teimme aikoinamme jonkin verran hintakartoitusta. Saimme 

kolmenkymmenen kangaskassin erälle hinnaksi 135 euroa. Yhden kassin 

sisäänostohinta oli siis 4,5 euroa. T-paidoissa kymmenen kappaletta yleisimpiä kokoja 

(S-XL) olisi maksanut 340 euroa. Sisäänostohinta siis 8,5 euroa per paita. Hintataso oli 

Suomessa monessa paikassa tätä luokkaa. Hinnat tulivat jonkin verran alas vasta sadan 

kassin painoerissä. Näillä sisäänostohinnoilla voittomarginaalit jäävät harmittavaisen 

pieniksi. Toki marginaalit paranevat sitä myötä, mitä painoksen määrä kasvaa. Pienen 

yhtyeen kohdalla vaan ei kannata tilata isoja eriä. (Paitapaino Aspa, 2013.) 



28 

 

 

Olimme päättäneet ulkoistaa oheistuotteet täysin The Reed Fagsin kohdalla. Saimmekin 

lopulta viriteltyä yhteistyökuvion upean helsinkiläisen designer-tuotteita valmistavan 

yrityksen kanssa, joka ottaa mallistoonsa The Reed Fags t-paitoja. Yhtye oli myös 

painattanut kangaskasseja, jotka oltiin myyty loppuun esiintymisten yhteydessä ja 

yhtyeen internet-sivuilla. 

 

 

6.7 Julkaisukiertue 

 

Kun allekirjoitimme levytyssopimuksen, lupasimme yhtyeelle kaksi hyvän profiilin 

esiintymistä Turun ulkopuolella. Heillä oli tuolloin kaveri, joka oli ilmaissut 

kiinnostuksensa alkaa yhtyeen keikkamyyjäksi. Olimme innoissamme asiasta, sillä 

esiintymistilaisuuksien etsiminen on aikavievää puuhaa. Lopulta kaveri jättäytyi pois ja 

otimme vetovastuun Places To Hide In-EP:n julkaisukiertueen järjestämisestä. Tehtävä 

oli meille luonnollinen, sillä ohjelmatoimistotaustaisina olimme tottuneet järjestämään 

keikkoja entuudestaan tuntemattomille yhtyeille. 

 

Siinä missä esiintymiset toimivat isommille yhtyeille tulonlähteenä, pienemmille 

esiintymiset lähinnä tuottavat tappiota. Siksi onkin tärkeää, ettei yksikään esiintyminen 

tapahdu tyhjille saleille. Halusimme, että jokaisella esiintymisellä olisi yleisöä, 

potentiaalisia faneja. Asetimme kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen oli, että 

esiintymisten oli tapahduttava viikonloppuisin, kun ihmiset ovat muutenkin liikkeellä. 

Toinen tavoite oli, että jos esiintymiset tapahtuisivat kotikaupungin ulkopuolella, 

yleisön vetovastuu annettiin illan toisella esiintyjälle. Oli se sitten paikkakuntalainen 

yhtye, tai sen verran nimekäs ulkopaikkakuntalainen, että yleisön saapuminen oli taattu. 

 

Kun esiintymisiä aletaan järjestämään tarvitaan alkuun aina yksi esiintyminen, joka 

toimii kiintopisteenä toisille esiintymisille. Kiintopisteessä oleva esiintyminen on 

yleensä se helpoiten järjestettävä. Loput esiintymiset muotoutuvat kiintopisteen 

ympärille. Kiintopisteenä toimivan esiintymisen olisi hyvä olla sovittuna myös 

kiinteällä esiintymiskorvauksella, sillä huonoimmassa tapauksessa kiintopisteenä 

toimivan esiintymisen voitoilla katetaan huonommilla diileillä sovittujen esiintymisten 

tappioita. Kiintopisteenä voi olla esimerkiksi kotikaupungin esiintyminen, tai 
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esiintyminen sellaisessa paikassa, josta on helppo saada pienellekin yhtyeelle normaalia 

isompi takuukorvaus.  

 

Kahden vuoden olemassaolomme aikana olimme ehtineet tutustumaan monen 

keikkapaikan ohjelman ostajaan. Lisäksi olemme oppineet tuntemaan itsenäisiä 

tapahtumatuottajia, sekä aktiivisesti esiintymistilaisuuksia kavereilleen järjestäviä 

yhtyeitä. Olikin luonnollista aloittaa esiintymistilaisuuksien kartoittaminen  

edellämainituista. Lähetin sähköpostia niille, joita on vaikea saada puhelimella kiinni, 

fyysisen CD:n niille, jotka tiesin sellaisen haluavan ja soitin niille, jotka eivät halunneet 

saada sähköpostia, tai fyysisiä CD:itä. 

 

Kiintopisteen esiintymisenä toimi yhtyeen itsensä myymä keikka nuorisokeskus 

Wimmassa. Tiesimme keikan tulevan loppuunmyydyksihyvän nosteen turvin, joka 

kotikaupungin nuorison parissa velloi. Kyseisen esiintymisen varjolla saimmemyytyä 

nopeasti toisen esiintymisen toiseen kotikaupunginkeikkapaikkaan, vieläpä melko 

arvostettuun sellaiseen. Taas tämän esiintymisen varjolla saimme kolmannen 

esiintymisen, tällä kertaa Turun ulkopuolelle ja niin edelleen, kunnes esiintymisiä olikin 

kasassa jo hyvin yli puolen tusinaa. 

 

Suurinosa järjestämistämme esiintymisistä sovittiin prosenttidiilillä. Prosenttidiili 

tarkoittaa käytännössä sitä, että takuukorvausta ei ole. Takuukorvauksen sijaan yhtyeille 

maksetaan ennaltasovitun prosentin mukaan lipuista arvonlisäveron jälkeen jäävä osuus. 

Yleensä prosentti on neuvoteltavissa 65-100 prosentista.  

 

Kolmas yleinen sopimusmalli on takuukorvauksen ja prosenttidiilin yhdistelmä, 

”takuuprosentti”. Takuuprosentissa esiintyjille luvataan pieni takuukorvaus ja 

prosenttidiili, jonka mukaan korvaus maksetaan, jos lipunmyyntitulot ylittävät 

takuukorvaukseksi määritetyn summa. Kyseinen sopimusmalli on yleistymään päin 

Suomessa, sillä se pienentää järjestävän tahon riskiä. Etenkin pienillä yhtyeille hyvin 

usein tarjotaan joko prosenttidiiliä, tai takuuprosenttia. Molemmat sopimusmallit 

kannustavat yhtyettä tekemään promootiota esiintymisen eteen, pienentäen jälleen 

keikkapaikan vastuuta tapahtuman järjestämisessä. 
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7 TULOKSET JA POHDINTA 

 

 

Lähetimme Places To Hide In-EP:tä hyvin valikoidusti ainoastaan sellaisille 

radiojuontajille, joilla oli historiaa pienten bändien esiintuomisessa radiosoiton 

muodossa. Lähetimme jokaisen suomalaisen radiokanavan musiikkipäällikölle yhden 

kopion, mutta muuten keskityimme promootiolla lähinnä Yle X:n, sekä helsinkiläisten, 

että varsinaissuomalaisten paikallisradioiden juontajiin. Emme vieläkään ole täysin 

varmoja missä kaikkialla EP on soinut, mutta todistettavasti EP:n kappale/kappaleet 

ovat soineet ainakin Yle X:llä, Radio Helsingissä, sekä Radio Eazylla. Sinkkubiisiksi 

tarkoittamamme Molly teki Yle X:n uudenmusiikin iltavuoron juontaja Juhani 

Kenttämaahan niin suuren vaikutuksen, että hän valitsi sen omaksi viikon 

tehobiisikseen. Molly on soinut tätä kirjoittaessa Yle X:llä yli 10 kertaa. 

 

Omien kokemuksieni mukaan yhtyeen profiilin nostamisesta ja tunnettavuuden kasvusta 

selvin kuvaava indikaattori on tänä päivänä Facebook-tykkäykset. Siitä päivästä kun 

julkaisimme uutisen The Reed Fagsin kiinnittämisestä levy-yhtiöllemme (17.9.2012), 

yhtyeen Facebook-tykkääjien määrä on noussut 593 tykkääjästä 929 tykkäjään. Määrä 

on noussut 336 tykkääjällä, ja kasvaa päivä päivältä.  

 

Yhtyeen esittelemisessä ulkomaiselle medialle olisimme voineet onnistua paremminkin. 

Löysin vasta The Reed Fagsin aktiivisimman promootioperiodin jälkeen validin väylän 

ulkomaisen median suurennuslasin alle pääsemiseen. Saimme yhtyeelle kuitenkin yhden 

haastattelun ulkomaiseen mediaan, 4Q Magazineen.  

 

Vaikka emme onnistuneetkaan mairittelevasti tavoitteidemme kanssa ulkomaisessa 

mediassa, saimme kuitenkin yhden lehtijutun yhtyeelle. Se on enemmän kuin ei mitään. 

Olen kokemuksen pohjalta oppinut, että aina pitää odottaa itseltä parasta, mutta pitää 

myös olla tyytyväinen saavutuksiin. Oli ne sitten kuinka pieniä asioita tahansa. Lisäksi, 

onnistuimme mielestäni todella hyvin blogitavoitteissamme. The Reed Fags on tätä 

kirjoittaessa esitelty useassa suomalaisessa ja ulkomaisessa blogissa.  

 

Julkaisukiertueen järjestämisen suhteen onnistuimme erinomaisesti. Tavoitteemme oli 

kaksi hyvän profiilin viikonloppuesiintymistä Helsinkiin ilman vastuuta 

yleisötavoitteeseen pääsemisestä. The Reed Fags avasi illan Semifinalissa Helsingissä 
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niin ikään turkulaiselle Yournalistille 22. helmikuuta. Lisäksi järjestimme We Never 

Stood  A Chance-blogin kanssa illan Libertéen lauantaina 6. huhtikuuta, jossa yhtye 

soittaa helsinkiläisen Milesmoren ja lahtelaisen Indian Trailsin kanssa. Näiden 

Helsingin esiintymisten lisäksi järjestimme yhtyeelle esiintymisiä Tampereelle, 

Paraisille, Lahteen, Jyväskylään ja Turkuun.Places To Hide In-EP siis julkaistaan tätä 

kirjottaessa yhteensä yhdeksän esiintymisen voimin. 

 

Albumiennakon kanssa emme olleet kovin onnekkaita. Meille tarjottiin albumi-

ennakkoa yhdestä suomalaisesta ja yhdestä ulkomaalaisesta blogista. Päätimme olla 

ottamatta vastaan kumpaakaan näistä tarjouksista. Loppujen lopuksi valinta oli 

kohdillaan, sillä yhtye ei profiloitunut mihinkään tiettyyn blogiin ja koen, että saimme 

enemmän kirjoituksia aikaiseksi tällä valinnalla. 

 

Odotamme edelleen sitä yhtä lehtijuttua printtimediaan, joka meille luvattiin jo ennen 

EP:n valmistumista. Olemme toiveikkaita, että saamme kyseiseltä medialta haastattelun 

vielä ennen kesää 2013. Saimme kuitenkin aika mittavan haastattelun pienempien 

yhtyeiden jalustoittajana tunnettuun desibeli.net -verkkolehteen. Sanoisin, että 

tavoitteemme täyttyi, sillä haastattelu oli laadukas ja mielenkiintoinen.  

 

Loppujen lopuksi perimmäinen syy miksi lähdimme mukaan toteuttamaan The Reed 

Fagsin EP:tä oli se, että uskoimme yhtyeeseen valtavasti. Vaikka sopimuksessamme ei 

edes ole albumioptiota, olimme valmiita tekemään EP:n bändin kanssa. Senkin jälkeen 

kun saimme tietää, että julkaiseminen tulisi olemaan tappiollista. Olisi kuitenkin pieni 

mahdollisuus, että jos yhtye tykkäisi tehdä meidän kanssamme töitä niin paljon, että 

saisimme tehdä heidän tulevan pitkäsoittonsakin, isoja asioita voisi tapahtua. 

Mahdollisuuksiin kannattaa tarttua, vaikka se tarkoittaisikin riskinottamista. 

Musiikkialalla ei tule ikinä pääsemään eteenpäin, ilman kykyä ottaa riskejä. 

 

Kun puhutaan ääniteteollisuuden nykytilasta, voidaan sanoa, että musiikkiteollisuus on 

murroksessa. Levy-yhtiöt joutuvat etsimään vaihtoehtoisia tulonlähteitä 

kompensoimaan huonoja äänitemyyntejä. Tulevaisuus näyttäisi olevan valmis 

uudenlaisille musiikkiyhtiömalleille, joiden rakenteet ovat häilyvät ja ansaintamallit 

toistaiseksi määrittelemättömät. 
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Kokemusten ja tilastojen perusteella on otollinen aika perustaa vain digitaaliseen 

musiikin-julkaisemiseen keskittynyt yritys. Kokemani mukaan suurin osa kuluista 

liittyy tuotteen fyysisyyteen. Ilman fyysistä painosta tuote olisi täysin digitaalinen, 

ykkösiä ja nollia, binäärilukuja. Mikä olisikaan kannattavampaa, kuin myydä ilmaa, 

tuotetta, jonka valmistaminen ei maksa mitään. 

 

Tätä binäärilukusuoraa kuitenkin voitaisiin lisensoida eteenpäin ihan siinä missä 

fyysistäkin äänitettä. Jos ihmiset oppisivat maksamaan digitaalisesta musiikista voisi 

keikoillekin lähteä ilman helposti hajoavia äänitteitä. Oheistuotteina voisi myydä 

hyvillä katteilla kangaskasseja ja t-paitoja. Jos joku haluaisi levyn, voisi hän ostaa sen 

mobiililaitteeseensa vaikka yhtyeen vielä soittaessa lavalla. 

 

Kokonaisuudessaan levy-yhtiötoiminnan harjoittaminen, musiikkialaan tutustuminen ja 

omien intohimojen seuraaminen on ollut opettavaista, ja antanut paljon uusia ideoita 

tulevaisuudelle. The Reed Fagsin EP:n julkaiseminen on ollut opettavainen kokemus. 

Oli hienoa palata takaisin ajassa hetkeen, jossa kaikki piti tehdä itse alusta lähtien. 

Olimme julkaisuprosessin aikana ehkä tiiviimmin henkisesti läsnä, kuin minkään muun 

yhtyeen julkaisun kanssa. Lisäksi on ollut hienoa päästä tekemään töitä taitavien juuri 

18-vuotta täyttäneiden muusikonalkujen kanssa. Heidän naiivi ja optimistinen 

suhtautumisensa asioihin on ollut inspiroivaa ja hetkellisesti saanut minutkin uskomaan, 

että asiat, jotka saattavat vaikuttaa mahdottomilta saattavatkin olla tavoitettavissa. 
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