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1 Johdanto 

Brändi on erittäin oleellinen osa yritystä. Sen kuuluu kuvastaa yrityksen toimintaa, arvoja 

ja visiota. Brändin missio on tarjota asiakkaalle jotain tunnistettavaa, kiehtovaa ja arvoi-

tuksellista, mitä lähestyä helposti ja mitä asiakas haluaa tutkia lisää ja lisää. Tarkoitus 

on myös erottua joukosta hyvällä tavalla (Windels, 2014). Brändi on kapitalistisessa, yri-

tysten välisessä kilpailussa yrityksen yksi tärkeimmistä tavoista vedota kuluttajiin (Holt, 

2006a). Tässä brändin arvot ja käyttäjän arvot voivat joko kohdata ja rakentaa yhteisiin 

ajatuksiin perustuvaa suhdetta, tai arvojen ollessa tarpeeksi erilaiset suhdetta ei koskaan 

synny.  
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Kuvio 1. Maailman 10 arvokkainta brändiä. Brand Finance Global 500 2019. 

Maailman 10 suurinta brändiä. Näistä brändeistä ainakin Amazon, Apple, Google, Mic-

rosoft ja Facebook ovat kokeilleet, ostaneet tai perustaneet suoratoistopalvelun (Sand-

vine, 2018). Tämä antaa hieman osviittaa siitä, kuinka suoratoistopalvelut ovat osa ny-

kyistä internetissä liikkuvaa markkina-aluetta mitä tulee musiikkiin, muuhun audioon, vi-

deoon ja jopa peleihin. Musiikkibisneksessä digipalvelut ovat vuonna 2018 generoineet 

58.9% maailmanlaajuisesta tuotosta, ja käyrä, joka kuvastaa streaming-palvelujen roo-

lia, on nopeaa tahtia korvaamassa fyysisten kopioiden levikin (IFPI, 2019). 

 

Kuvio 2. (IFPI, 2019) Maailmanlaajuisen musiikkibisneksen siirtyminen fyysisistä digitaa-

lisiin tuotteisiin. 

Brändäämisessä personifioitu kokemus on aikamme suuri trendi. Siitä esimerkkinä voi-

daan mainita Coca-Colan eri nimin varustetut pullot; jos nimesi on suosittu, voit löytää 

sen Coca-Cola -pullosta. Tämä luo tunteen, että tuote on tarkoitettu yksilötasolla juuri 

sinulle ja että olet nyt jollain tavalla osa toimintaa, tuotteen laajennettua perhettä. Totuus 

on se, että Coca-Cola haluaa maksimoida tuoton ja onnistuu pelottavan usein tavoitta-

maan sen juuri brändäämisen kautta (Tarver, 2018). Vastaavasti musiikkialalla on ha-

vaittavissa personifioidun kokemuksen tärkeys. Streaming-palvelut, kuten Spotify, jatka-

vat kasvuaan myymällä kuluttajilleen kuukausimaksua vastaan pääsyn laajaan musiikki-

valikoimaan. Suuri syy kasvulle on brändäys, joka lupaa kuluttajalle personifioidun mu-

sikaalisen kokemuksen, jonka palvelu määrittelee juuri sinun mieltymystesi pohjalta 

(Morris ja Powers, 2015).  
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Musiikista on tullut tärkeä osa brändin luomista, sillä se voi olla osa brändin narratiivia ja 

kulttuurista vaikuttavuutta ja siten vetää puoleensa haluttua kohdeyleisöä (DeFillippi ja 

Wikström, 2016). Tässä opinnäytetyössä tarkastelen musiikkiteollisuuden markkinointia 

ja brändejä. Keskeisimpänä tarkasteluni kohteena ovat teknomusiikkiyhtiöt, jotka erottu-

vat brändeillään valtavirtaa edustavista, suurista levy-yhtiöistä. Käyn läpi näiden suurten 

ja pienten levy-yhtiöiden markkinoinnin historiaa ja eroja. Opinnäytetyön kirjallinen osio 

tutkii, miten digitalisaatio on muuttanut koko alaa erityisesti elektronisen musiikin koh-

dalla. Opinnäytetyön toiminnallinen osio, viidennessä luvussa, koostuu internetiin sijoit-

tuvan pienen levy-yhtiön identiteetistä ja sitä käsittelevästä sosiaaliseen mediaan sijoit-

tuvasta mainonnasta.  

2 Tuotantoyhtiöt 

2.1 Suurimmat musiikkiyhtiöt ja -palvelut 

Musiikkiala on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana todella merkittävästi. Formaatit 

ovat vaihtuneet lähes yhtä nopeasti kuin genret. 2010-luvulla suurin muutos on ollut suo-

ratoistopalvelut kuten Spotify, Apple Music ja Deezer. Fyysisten kopioiden levikit ovat 

laskeneet kovalla vauhdilla samalla kun musiikin kuluttajat ovat saaneet entistä esteet-

tömämmän pääsyn musiikin kulutukseen. Spotify ja Apple Music tavoittavat yli 100 mil-

joonaa kuuntelijaa, jotka maksavat palvelusta 5–10 euron kuukausimaksun, joka puoles-

taan oikeuttaa rajattomaan musiikin kuunteluun. Suoratoistopalvelussa voi myös raken-

taa oman musiikkikirjaston, joka toimii levykokoelman digitaalisena versiona. Suurista 

levy-yhtiöistä ja suoratoistopalveluista voi nykyään puhua yhteisenä kategoriana, koska 

niiden aiemmin erilliset roolit ovat muuttuneet: nykyään suurimmista levy-yhtiöistä on tul-

lut suoratoistopalveluja ja päinvastoin (Ingham, 2019). 

Usein kokonaiset levy-yhtiötkin toimivat vain netissä, ilman fyysisiä julkaisuja, ladaten 

uudet materiaalit sosiaaliseen mediaan ja Soundcloud-palveluun, oletuksenaan, että ta-

voitetuilla kuuntelijoilla on aina älypuhelin ja nettiyhteys käytettävissä. 

Tuotantoyhtiöt eli levy-yhtiöt ovat yrityksiä, jotka vastaavat musiikin tuotantoon, valmis-

tamiseen ja markkinointiin liittyvistä haasteista. Yhtiöiden tavoitteena on usein tehdä voit-

toa taloudellisesti. Levy-yhtiöt toimivat monien eri artistien managerina. Artistit buukkaa-

vat yleensä levy-yhtiönsä kautta useimmat keikkansa. 
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Kansainvälisessä musiikkitaloudessa on kolme suurta monikansallista yritystä, jotka 

omistavat noin 60 prosenttia musiikkiteollisuudessa virtaavasta rahasta (Big Three). 

Nämä kolme yritystä ovat Universal Music Group, Sony Music Entertainment ja Warner 

Music Group. Ne ostavat siis levy-yhtiöitä itselleen, ja toimivat suunnannäyttäjänä. Ne 

monitoroivat käytännössä kaikkea musiikkia, jota levy-yhtiöiden nimissä tuotetaan. Näi-

den kolmen suuryhtiön toiminta ei ole tapahtunut täysin ilman riitoja. Päinvastoin - nämä 

yhtiöt ovat osa monia eri kiistoja. Yksi tunnetuimmista on tapaus, jossa CD-levyjen hin-

toja nostettiin keinotekoisesti Best Buy - ja Target-myymälöissä Yhdysvalloissa ja asiak-

kailta riistettiin yhteensä lähes 500 miljoonaa dollaria, noin 5 dollaria per levy. (Billboard. 

2002.) 

2.2 Teknomusiikkilevy-yhtiöt 

Internet tarjoaa myös hyvän alustan underground-musiikille. Levitys on helppoa ja pie-

nellä budjetilla voi kohdentaa mainontaa ja tuoda materiaalin helposti esille. Levy-yhtiöt 

keräävät tykkäyksiä ja seuraajia Soundcloudissa, Instagramissa ja Facebookissa (Labe-

lEngine, 2015). Instagram-mainonta on suosituin muoto pienille internet-pohjaisille levy-

yhtiöille. Instagramin mainonnan voi rajata kiinnostuksen kohteiden, iän ja muiden omi-

naisuuksien perusteella. Elektronisen musiikin skenessä internetissä julkaistu musiikki 

on tapa luoda yhteisö, kuulua ryhmään ja löytää uusia kiinnostavia artisteja. 

Tässä opinnäytetyössä tarkastelun kohteena olevat teknomusiikkiin erikoistuneet yhtiöt 

erottuvat suurista musiikkiyhtiöistä monella tapaa. Keskeisin ero on yhtiöiden brändissä. 

Vastoin suurten yritysten brändejä, joiden pohjana on ”jotakin kaikille” -mentaliteetti, on 

teknoyhtiöiden brändäämisen tavoitteena tarjota kohdennetulle yleisölle musiikillinen ko-

kemus. Teknoyhtiöiden identiteetti ei siis muovaudu kuluttajan mukaan, vaan kuluttajan 

uskollisuutta tavoitellaan tarjotun tuotteen laadun kautta ja identiteetin kautta.  

Kiinnostavaa onkin se, että monet teknoyhtiöt ovat luoneet samankaltaisen brändin. 

Tämä saattaa viitata siihen, että ne tietävät kohderyhmänsä, ja millaisella tuotteella ja 

ilmeellä ne sen tavoittavat. 
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3 Mainonta nyt ja ennen 

3.1 Ennen internetiä 

Musiikin mainonta oli ennen lähes täysin tunnistamatonta nykyisestä muodostaan. Mu-

siikkia myytiin aikaisemmin tuotteena. Muusikon tai yhtyeen arvo mitattiin myytyjen levy-

jen avulla. 

Tärkein tapa saada näkyvyyttä ja kuuluvuutta musiikille oli televisio ja radio. Radio toimi 

pitkään suurimpana alustana niin musiikin kuuntelulle kuin myös markkinointistrategian 

hyödyntämiseen. Radiokanavat ja levy-yhtiöt tekivät yhteistyötä, joka ohjasi myös kuun-

telua eri tyylilajeihin ja artisteihin, ja raha loppujen lopuksi määräsi koko toimintaa ja sen 

kannattavuutta. 

 

MTV eli Music Television muutti kaiken 1980- ja 1990-luvulla. Täysin musiikille omistettu 

televisiokanava kasvoi suosiossaan pitkin vuosia ja musiikkivideoista tuli suuri ja tärkeä 

liiketoiminta, mikä puolestaan sisälsi lisää tekijöitä eri aloilta, kuten kuvausryhmiä, lava-

työntekijöitä ja näyttelijöitä. MTV:n kulta-aikana musiikkivideot ja markkinointi alkoivat 

olla tärkeämpiä kuin itse musiikki. Muusikon kuului näyttää hyvältä ja tyylikkäältä, kaikki 

muu tuli vasta visuaalisen viehätyksen jälkeen. Tämä on ainakin pop-musiikin kannalta 

edelleen paikkaansa pitävä väite. Vaikka MTV on nykyisin siirtynyt enemmän tosi-TV-

sarjoihin, musiikkivideot ovat pitäneet suosionsa netissä. Youtuben katsotuimmat videot 

ovat tällä hetkellä musiikkivideoita, ja niistä suosituinta, Luis Fonsin Despacito-musiikki-

videota on katsottu yli 6 miljardia kertaa, mikä on reilun miljardin verran vähemmän kuin 

maapallon asukasluku, joka lähestyy tällä hetkellä kovaa vauhtia kahdeksaa miljardia.  

3.2 Internetin jälkeen 

Kun internetistä tuli valtavirtaa, kohdistui musiikkiteollisuuteen kolme niin kutsuttua tu-

hoisaa aaltoa (Thompson, 2014). Ensimmäinen niistä oli musiikin laiton lataaminen, wa-

rettaminen, netistä. Sitä seurasi maksullisten palvelujen, kuten iTunesin, nousu – tämän 

toisen aallon aikana musiikkia myytiin ladattavaksi kappaleittain pienellä hinnalla. Myös 

tämä malli joutui väistymään (Chen, 2014). Kolmas tuhoisa aalto on aikamme suoratois-

topalvelut (Farrell, 2014). 



6 

 

Spotifyssä yhdestä soittokerrasta artisti voi odottaa tienaavansa 0,006 senttiä, Youtu-

bessa 0,00074 senttiä ja Apple Musicissa 0,00783 senttiä. (Jacca-RouteNote. 2019.) 

Nämä eivät ole kovinkaan merkittäviä lukuja, ellei kyseessä ole miljoonia soittokertoja 

keräävät suuret artistit. Pienemmät artistit ja levy-yhtiöt jäävät käytännössä kokonaan 

suurten kansainvälisten suuryhtiöiden varjoon. Suuryhtiöiden kerätessä merkittävän 

osan voitosta, myös kasvu tapahtuu suurimmaksi osaksi suuryhtiöiden puolella. Musiik-

kiteollisuuden eriarvoisuus kasvaa, kun suoratoistopalvelut toimivat logiikalla, joka kas-

vattaa suuryhtiöiden mahdollisuuksia ja karsii pienten levy-yhtiöiden kannattavuutta. Rik-

kaat levy- ja streaming-yhtiöt rikastuvat ja köyhät (muusikot) köyhtyvät. 

 

3.2.1 Suurten levy-yhtiöiden ja streaming-palvelujen brändi 

Monien suurien yritysten brändejen tavoin, suurimmat levy-yhtiöt ja suoratoistopalvelut 

myyvät brändillään tiettyä ideologiaa. Holtin mukaan tämä tapahtuu eri tavoin: (1) brändit 

saavuttavat kulttuurista vaikuttavuutta esittämällä tietyn näkemyksen (”myytin”) identi-

teetistä, (2) brändin kontrollin ulkopuolella oleva valtavirtamedia vahvistaa näitä identi-

teettimyyttejä ja täten brändi kerää puoleensa kuluttajia, jotka identifioituvat sen esittä-

mään maailmankuvaan, (3) brändit muuttuvat ikonisiksi kun ne artikuloidaan selvästi 

ideologioiden maailmassa, ja (4) brändit voidaan omaksua henkilökohtaisen statuksen 

symbolina (Holt, 2006b). Nämä vaikuttamisen tavat ovat nähtävissä suurten levy-yhtiöi-

den ja suoratoistopalvelujen brändin markkinoinnissa. Muuttuvassa maailmassa tämä ei 

kuitenkaan voi tapahtua vanhoin tavoin. Koska musiikkiteollisuuden luonne on suuressa 

murroksessa, ovat brändäämisen muodotkin vaihtuvia.  

Suoratoistopalveluiden joukosta esimerkiksi Spotify markkinoi itseään motolla: ”Music 

for everyone”. Yrityksen tuotepäällikkö Söderström selitti itsekin vastikään Spotifyn tar-

koituksen: ”Make no mistake about what we’re offering here: access to all music, and to 

the magic of automated, personalised music discovery and playlisting, for free, for the 

rest of your life.” (Ingham, 2018) Spotifyn mainokset ovat personoituja ja tunteisiin ve-

toavia, ja ne huomioivat erilaiset taustat ja näkökulmat (Newstalk, 2016; Lim, 2019). Toi-

sin sanoin, Spotify myy ajatusta siitä, että jokaisella on oikeus musiikkiin. Brändi perustuu 

tähän visioon, jonka mukaan se voi tarjota kaikille jotain, ja juuri sinulle jotain.  
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Uutena ongelmana ilmenee toki se, että brändin kytkös tuotteeseen on vähäinen. Useim-

mat suoratoistopalvelut tarjoavat ilmaisia versioita, joiden kautta kuluttaja voi kuunnella 

musiikkia (ja mainoksia) maksutta, mikä ei luo brändiuskollisuutta. Toisaalta ne kulutta-

jat, jotka tykkäävät tietystä musiikista, jota löytyy suoratoistopalvelusta, saattavat päätyä 

palvelun käyttäjiksi artistin tai yhtyeen brändin takia. Siten suurten levy-yhtiöiden ja suo-

ratoistopalvelujen suhde niihin muusikkoihin, joita ne edustavat, nousee hyvin kes-

keiseksi ja tärkeäksi osaksi brändiä. Tämä ei kuitenkaan käytännössä tarkoita, että 

suhde olisi tällä hetkellä hyvä, vaan tilanne on päinvastainen. Useat artistit ovat nosta-

neet esiin sen, miten vähän he tienaavat suoratoistopalvelujen kautta nykyisessä, ilmai-

sen musiikin ajassa. Voi siis todeta, että suoratoistopalvelujen ja suurten levy-yhtiöiden 

brändit ovat rakentuneet vahvasti vain sen varaan, että ne tarjoavat ilmaiseksi, helposti 

ja heti laajan valikoiman musiikkia.  
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3.2.2 Teknoyhtiöiden brändit 

 

Kuvio 3. (Tresor) Eri artistien Tresor-julkaisut samalla minimalistisella ilmeellä. 
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Kuvio 4. Terminal M:n julkaisuja. 

Kuten kuvista huomaa (Kuvio 4, Terminal M, Kuvio 3, Tresor), teknomusiikin kentällä 

pyörivät yhtiöt haluavat tuoda muistettavan ja selkeän, mutta pelkistetyn ilmeensä esiin 

jokaisen julkaisun kautta. Näin levy-yhtiön kirjasto kasvaa, ja esimerkiksi vinyylejä sela-

tessa, tai internetissä levyjä etsiessä, asiakkaan on helpompi huomata samantyylisten 

artistien julkaisuja, edellyttäen sen että levy-yhtiön artistit kuuluvat samaan tyylilajiin. 

Tresorin julkaisuissa typografia on tärkein elementti (Kuvio 3, Tresor) kun taas Terminal 

M:n suhteen logon muotoon upotettu kuva on erottuvin asia (Kuvio 4, Terminal M). 
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Kuvio 5. Phobiq:n julkaisuja. 
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Kuvio 6. Tekno-teemaisia levy-yhtiöitä. 

Etenkin teknon maailmassa usein esiintyvät piirteet ovat mustavalkoiset korkeakontras-

tiset mutta pelkistetyt visualisoinnit. (Kuvio 6.) Artistien julkaisut muistuttavat visuaalisesti 

toisiaan sillä ne kuuluvat saman levy-yhtiön riveihin, ja levy-yhtiön ilme voi mahdollistaa 

vain yhden pienen eroavaisuuden artistikohtaisesti. Myös täysin ilman visuja toimiminen 

on huomattavissa joissain tapauksissa.  

Nämä usein pienimuotoiset, pelkästään internetissä toimivat levy-yhtiöt ovat operoineet 

samalla periaatteella jo vuosien ajan, tosin niiden koko alusta on käynyt läpi suurta mul-

listusta. Julkaisut tehdään yleensä pienimuotoisia noin 100-500 vinyylin painoksina. DJ:t 

ja muut kiinnostuneet vievät julkaisut pikaisesti, ja myöhemmin niitä voi löytää discogs-

palvelun käytettyjen levyjen osiosta. Fyysiset julkaisut eli tässä tapauksessa vinyylilevyt 

ovat hyvin tärkeä osa elektronista musiikkia, sillä DJ:t arvostavat formaatin äänenlaatua 

ja käyttävät vinyylisoitinta omilla keikoillaan.  

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on hyvin aktiivista toimintaa mitä tulee omakus-

tanne- ja indielevy-yhtiöiden julkaisemaan musiikkiin (Lainto, Anne. 2011). Vähentynyt 

äänitemyynti on vaikuttanut negatiivisesti niin suurten kuin myös pienten levy-yhtiöiden 

albumikohtaisiin budjetteihin. Hinnat ovat laskeneet kymmenistä tuhansista usein muu-

tamiin tuhansiin. Tietenkin äänitykseen tarvittavat resurssit ovat myös laskeneet, sillä 

käytännössä pienet levy-yhtiöt voivat äänittää lähes kaiken kannettavalla tietokoneella, 

kun aikaisemmin on tarvinnut suuren äänitysstudion. Yhtyeitä ja artisteja on lennätetty 

ulkomaille suuriin studioihin äänittämään esimerkiksi pelkän lauluraidan, ja matkan 

vuoksi on maksettu myös hotellikulut. Nyt kaikki onnistuu kotoa, ja levy-yhtiön luo voi 

mennä vain allekirjoittamaan sopimuksen tai mahdollisesti tehdä senkin sähköisesti. 

Näiden yhtiöiden brändit ovat rakentuneet tunnistettavien ilmeiden ja luovan tuotteen va-

raan. Tämä on tavoittanut teknoyhteisön, joskaan ei voida sanoa, että yhteisö olisi itses-

sään rakentunut bändin varaan niin sanotuksi ”brand community”:ksi (Stratton ja North-

cote, 2014). Sen sijaan tosiasiallinen tuote, teknomusiikki, on se, mikä vetää puoleensa 

kohderyhmää, ja visuaalinen ilme on väline viestiä kohderyhmälle siitä, mitä musiikkia 

yhtiöltä on odotettavissa. Teknoyhtiöiden brändi rakentuu siis hyvin vahvasti musiik-

kinsa, tuotteensa, varaan, mutta graafinen ilme on tapa vedota tiettyihin kuluttajiin. Tun-

nistettava, teknomusiikille tyypillinen graafinen ilme, voi houkuttaa uusia kuuntelijoita 

varsinkin sosiaalisessa mediassa. 
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Suurimmat levy-yhtiöt ja suoratoistopalvelut ovat, päinvastoin, rakentaneet brändiään ja 

markkinointiaan muilla keinoilla vedotakseen paljon mittavampaan yleisöön. Näin ollen 

ne ovat joutuneet uhraamaan tunnettavuutensa tietyn laatuisen tuotteen perustein – ku-

luttaja ei siis voi odottaa tiettyä musiikkia (tuotetta) suuren levy-yhtiön brändin takia, vaan 

brändi sellaisenaan viestii jostakin muusta: suuresta valikoimasta, helppokäyttöisyy-

destä, tietyistä arvoista tai toimivuudesta tiettyjen teknologioiden kanssa käytettynä.  

 

4 Oman yhtiön visuaalisen ilmeen toteuttaminen 

4.1 Yhtiön brändääminen 

 
 
 
 

 
Kuvio 7. Logo. 
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Kuvio 12. Logon isometrinen tekstiversio. 

 

Logon hahmoksi on valittu mahdollisimman puhtaaksi ja androgyyniksi jätetty rintakuva 

joka jättää paljon tulkinnan varaan. Vaikutteita on haettu tietotekniikasta, cyberpunk-

alakulttuurista ja scifi-kirjallisuudesta. Hahmon päähän on kiinnitetty useita johtoja mah-

dollisesti The Matrix-elokuvasarjan innoittamana, jossa päähenkilö Neo herää post-

apokalyptisessä todellisuudessa huomatakseen, että ihmiskunta elää tietokonesimu-

laatiossa päähän yhdistettyjen kaapeleiden kautta. Logo kertoo hieman levy-yhtiön lu-

pauksesta, joka on vahvasti yhteydessä konemusiikkiin ja techno-skeneen. Elektroni-

nen musiikki ja scifi-elokuvat ovat kulkeneet jo pitkään käsi kädessä (Fowler, Martin. 

2016) 
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Kuvio 8. Vinyylilevyjen etiketit, rautalankamalli ja esimerkki. 
 
 
 
Vinyylilevyt vaativat tunnistettavat etiketit, joista selviää  levy-yhtiö ja jotka antavat vähän 

esimakua itse musiikista. Tein mallit poimien inspiraatiota vanhoista 1990-luvun 

techno/house julkaisujen vinyylilevyjen etikeistä. Suurimpana tunnistettavana element-

tinä on levy-yhtiön logo ja isometrinen logoteksti. Etiketistä selviää artistin nimi, kappa-

leen nimi, kappaleen kesto ja soitettavan vinyylilevyn puoli. RPM:merkinnän jälkeen mai-

nitaan myös tuottajan ja levy-yhtiön nimet, ja lokaatio. Viimeisenä tietona vuosiluku ja 

levy-yhtiön nettisivujen linkki. Levyt julkaistaan mustissa paperitaskuissa, joissa on pyö-

reät reiät keskellä, joista itse levyn etiketin tiedot näkyvät, eli kaikki fyysisen julkaisun 

visuaalinen materiaali löytyy levyn etiketistä. 
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Kuvio 9. Instagram 
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Kuvio 10. Domain 

 

 

Levy-yhtiön Instagram, Soundcloud ja internet-sivusto jakavat samat pääpiirteet. Pelkis-

tetty, valkoinen tausta ja suurimmaksi osaksi mustavalkoiset välistetyt elementit toimivat 

hyvin yhdessä ja kutsuvat aiheesta kiinnostuneita luokseen. Instagramissa pyöreät jul-

kaisut valkoisella taustalla kuvastavat aiemmin mainittujen vinyylijulkaisujen etikettien 

muotoa, ja toimivat eräänlaisena preview-kuvana. Kiitos Instagramin business-palvelun, 
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kuvaa klikatessa tulee esiin julkaisun nimi, hinta ja linkki verkkokauppaan. Sound-

cloudissa samat pyöreät visualisoinnit antavat asiakkaalle orgaanisen tunteen, kuvas-

taen fyysistä julkaisua, vaikka kuuntelu jäisikin vain internetin puolelle. 

Soundcloud on palveluna erittäin kätevä, sillä yksittäisten kappaleiden kuvaukseen voi 

lisätä kaiken tarvittavan tiedon, linkin internet-kauppaan ja usein aliarvostettuja tageja, 

joilla voi tavoittaa uutta musiikkia etsiviä potentiaalisia asiakkaita. 

Sosiaalisessa mediassa ja nettisivustolla logosta puuttuu isometrinen teksti-osuus koska 

levy-yhtiön nimi on mainittu joka tapauksessa vieressä tai lähellä, ja koska minimalisti-

nen ilme ei hyväksy tilaa vievää isometristä tekstiä sivuille. Se esiintyy kuitenkin kuvitus-

kuvissa. Tavoite on että logon hahmon rintakuva on helposti muistettava, ja sen nähdes-

sään  asiakas tietää jo mistä on kysymys. 

Nettidomainin takana on blogimainen, Tumblrin blogi-palvelussa kasattu sivusto. Musiik-

kijulkaisut ovat tuotu soundcloudista suoraan sivustojje, ja niitä painamalla voi esikuun-

nella julkaisuja, ja mahdollisesti avata soundcloud-sivun tai internet-kaupan sivun. Eri 

kuvituskuvat jotka ovat tehty levy-yhtiön ilmettä noudattaen, täyttävät tyhjää tilaa nettisi-

vustolla blogimaisesti, pitäen kuitenkin yleisilmeen hyvin pelkistettynä. 
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Kuvio 11. Soundcloud 
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4.2 Markkinointi internet-aikana 

Sosiaalisen median suhteen suunnitelman täytyy olla hyvin aikataulutettu, mieluiten niin 

että musiikki ja markkinointi julkaistaan tietyin väliajoin tasaisesti ja hallitusti eri palvelu-

jen, kuten Soundcloudin, Instagramin ja Facebookin, alustoissa. On todistettu, että tyk-

kääjät ja seuraajat pysyvät aktiivisina, jos materiaali on tasaisin väliajoin julkaistua ja 

toivottaa asiakkaan tervetulleeksi vaikuttamaan esimerkiksi kysymällä kommentoimaan 

tai jakamaan ystävälle, joka saattaisi pitää tuotteesta (Louise Myers, 2019). 

Haastavinta ilmeen rakentamisessa on erottua joukosta positiivisella tavalla internetissä 

kuitenkin säikäyttämättä asiakkaita pois liiallisella luovalla vapaudella. Logossa näkyvät 

selvät sci-fi vaikutteet ovat riski sillä moni ihminen ei taatusti identifioidu kyseisen genren 

kanssa. Kyseessä on kuitenkin elektroninen musiikki, missä sci-fi vaikutteet ovat aina 

kulkeneet musiikin mukana, ja täten pidän valintaa erinomaisena, ja kiinnostavana jos 

ihmiset ovat kiinnostuneita mekaanisista, digitaalisista elementeistä, kuten logon hah-

mon päähän liitetyistä johdoista joiden tarkoitus on jätetty aivan tulkinnan varaan, oli se 

sitten musiikkiin, tietotekniikkaan tai tulevaisuuteen viittaava asia. 

 

Instagram-mainontaan on useita eri kolmannen osapuolen sovelluksia, kuten Planoly, 

suunnittelusovellus jossa voi valita päivämäärän ja kellonajan tuleville päivityksille. Useat 

menestyneet ns. Influencerit ja bloggaajat käyttävät sovellusta pitääkseen omat seu-

raajat tyytyväisenä omaan aktiviteettiinsa.  
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Kuvio 13. Isometrinen tekstilogo ja hahmologo yhdistettynä. 
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5 Päätelmä 

Suuret levy-yhtiöt ovat muuttaneet markkinointistrategioitansa internetin seurauksena. 

Kolmanneksi tuhoisaksi aalloksi kutsutun suoratoiston myötä näiden suurten yhtiöiden 

brändi on miltei kadonnut ja sen tilalle on tullut suoratoistopalvelujen epäyhtenäinen ja 

jatkuvasti muuttuva markkinointimalli, jonka keskeisimpänä taktiikkana on tarjota kulut-

tajalle samanaikaisesti kaikki hänen haluamansa musiikki, sekä personifioitu, algorit-

meilla määritelty yksilökohtainen musiikillinen kokemus.  

Vaikka internetin aikana on tapahtunut muutoksia, jotka ovat olleet musiikkiteollisuudelle 

tuhoisia, on se myös tarjonnut pienille levy-yhtiöille alustan, joiden kautta ne ovat voineet 

tavoittaa kuulijakuntaansa. Näiden pienten levy-yhtiöiden lomasta tämä opinnäytetyö on 

nostanut tarkastelun kohteeksi teknomusiikkiyhtiöt, joilla on oma, tunnistettava ilmeensä. 

Teknoyhtiöitä yhdistää usein minimalistiset ja korkeakontrastiset grafiikat. Yhtiöt hyödyn-

tävät musiikillista brändäämistä imagonsa luomisessa. Näiden audioon ja visuaalisuuten 

perustuvien brändiensä kautta pienet levy-yhtiöt kasvattavat tunnistettavuuttaan kohde-

ryhmässänsä. Varmaa laatuansa tarjoten teknoyhtiöt eivät tavoita niin suurta kuluttaja-

kuntaa kuin suoratoistopalvelut. Sen sijaan ne kohdentavat ilmeensä ja brändinsä ta-

valla, joka saavuttaa uskollisia kuluttajia. 
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