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Opinnäytetyössä tutkittiin koronaviruspandemian vaikutuksia kulttuurialaan sekä livestriimausta 
mahdollisuutena tuottaa kulttuuria ja elämyksiä. Opinnäytetyön tilaajana toimi Humanistinen 
ammattikorkeakoulu. Humak kokee velvollisuudekseen osallistua kriisin aiheuttamien muutosten 
arviointiin ja raportointiin ja sitä kautta tiedon levittämiseen eri tahoille ja toimijoille. Työn 
tavoitteena oli selvittää, miten ansiantalogiikka toimii livestriimauksessa sekä kuinka elämyksiä 
saadaan tuotettua digitaalisen kanavan välityksellä. 
 
COVID-19 pandemia aiheutti useita muutoksia kultturikentälle. Valtioneuvosto linjasi useista 
toimenpiteistä, joilla pyrittiin estämään koronaviruksen leviäminen. Kulttuurialaan voimakkaimmin 
vaikuttavat rajoitukset olivat julkisten kokoontumisten rajoittaminen kymmeneen henkilöön, 
tarpeettoman oleilun välttäminen julkisilla paikoilla sekä kaikkien valtion ja kuntien tilojen 
sulkeminen. Tapahtumien peruuntuessa taide siirtyi nettiin, jossa esityksiä ja keikkoja alettiin 
striimata yleisölle, joka osallistui keikoille kotoaan käsin. 
 
Striimaamisella tarkoitetaan suoratoistoa, eli sitä, kun lähetystä pystytään seuraamaan samaan 
aikaan, kun se tapahtuu. Merkittävä ero videoiden katselun ja striimauksen välillä on, että katsojan 
ei tarvitse ladata striimattavaa lähetystä itselleen. Termi on lainasana englanninkielestä. 
Striimaamiselle on käytössä useita termejä, kuten livetoisto, streaming ja suoratoisto, mutta tässä 
opinnäytetyössä käytettiin sanaa striimaaminen.  
 
Tutkimus toteutettiin verkkokyselyn ja haastatteluiden avulla. Webropol -kyselyyn vastasi 27 
kulttuurialan toimijaa ja haastateltavia oli yhteensä yhdeksän henkilöä. Kaikki vastaukset käsiteltiin 
anonyymisti. Vastaukset analysoitiin ja niitä vertailtiin toisiinsa johtopäätösluvussa. Tutkimuksessa 
huomattiin ettei ansaintalogiikka ole vielä kaikkia osapuolia suosiva ja että striimauskeikoista saatava 
palkkio on huomattavasti pienempi kuin livekeikoista saatava korvaus. Elämys ei tutkimukseen 
osallistuneiden henkilöiden mukaan välity niin hyvin digitaalisen kanavan välityksellä kuin livenä.  
 
Työ tuotti tilaajalle arvokasta tietoa koko ammattialaa koskevasta uudesta tilanteesta sekä uusien 
työskentelytapojen kehityskohteista. Humak pystyy tukemaan alan toimijoita lisäämällä 
aloituspaikkojen määrää alkavissa koulutuksissa. Humak voi myös tukea alalla jo opiskelevia 
henkilöitä lisäämällä kursseja, joissa opitaan stressinhallintaa.  
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This thesis explored the effects of the coronavirus pandemic on the cultural sector and streaming as 
an opportunity to produce culture and new experiences. The commissioner of the thesis, the 
University of Applied Sciences, feels obliged to participate in the assessment and reporting of the 
changes caused by the cricis and thereby to disseminate information to the cultural sector. The 
objective of the thesis was to find out how the logic of earnings functions in live streaming and also if 
it is possible to produce an experience via a digital chanel.  
 
The COVID-19 pandemic caused several changes to the cultural field. The Finnish Government 
declared a number of measures aimed to prevent the spread of the coronavirus. The restrictions that 
most strongly affected the cultural sector were the restriction of public gatherings to ten people, the 
avoidance of unnecessary presence in public places, and the closure of all state and municipal 
facilities. As events canceled, art moved online, where performances and gigs began to be streamed 
to audiences who attended them from home. Streaming means to be able to watch a broadcast at the 
same time as it occurs. A significant difference between watching videos and streaming is that the 
viewer does not have to download the broadcast to their computer or smartdevice.  
 
The study was conducted using an online survey and interviews. The Webropol survey was answered 
by 27 cultural operators and a total of nine interviewees. All responses were treated anonymously. 
The responses were analyzed and compared with each other in the conclusion chapter. The study 
indicates that the earnings logic is not yet in favor of all parties and that the reward for streaming gigs 
is significantly lower than the remuneration for live gigs. According to the study  the experience is not 
transmitted well via a digital channel. The work provided the commissioner with valuable information 
of the new situation in the cultural field. 

 Keywords: streaming, coronavirus, the logic of earnings, experience 



4 

 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

1 JOHDANTO ............................................................................................................. 5 

2 COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET ESITTÄVIIN TAITEISIIN .................. 6 

2.1 Vaikutukset Suomessa ...................................................................................... 6 

2.2 Vaikutukset maailmalla .................................................................................... 8 

3 STRIIMAUS ............................................................................................................ 9 

3.1 Livestriimaus alustoja...................................................................................... 10 

3.2 Striimaus esittävien taiteiden näkökulmasta .................................................. 11 

3.3 Elämyksen välittyminen striimauksen kautta ................................................ 11 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT .................................................................................. 11 

4.1 Kyselytutkimus ................................................................................................ 12 

4.2 Haastattelututkimus ........................................................................................ 13 

5 KYSELY .................................................................................................................. 15 

5.1 Tulokset............................................................................................................ 15 

5.2 Analyysi ........................................................................................................... 25 

6 HAASTATTELU .................................................................................................... 26 

6.1 Tulokset: haastateltavat 1-3 ............................................................................. 27 

6.2 Tulokset: haastateltavat 4-9 ............................................................................ 31 

6.3 Analyysi ........................................................................................................... 32 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................ 33 

7.1 Johtopäätökset tutkimustuloksista ................................................................ 33 

7.2 Menetelmät ja tutkimuksen luotettavuus ...................................................... 34 

8 LOPUKSI ............................................................................................................... 36 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 38 

LIITTEET ...................................................................................................................... 41 

 

 

  

 



5 

 

1 JOHDANTO 

 

Tutkimme opinnäytetyössämme koronaviruspandemian aiheuttamaa uutta tilannetta 

kulttuurialalla sekä livestriimausta mahdollisuutena tuottaa kulttuuria ja elämyksiä. 

Tutkimuskysymyksemme ovat ”Miten ansaintalogiikka toimii livestriimauksessa?” 

sekä ”Kuinka elämyksiä saadaan tuotettua digitaalisen kanavan välityksellä?”. Teema 

on hyvin ajankohtainen, sillä pandemian toinen aalto näyttää saapuvan Suomeen syk-

syn 2020 aikana. Opinnäytetyömme tilaajana toimii Humanistinen ammattikorkea-

koulu. Humak kokee velvollisuudekseen osallistua kriisin aiheuttamien muutosten ar-

viointiin ja raportointiin ja sitä kautta tiedon levittämiseen eri tahoille ja toimijoille. 

Opinnäytetyö on toteutettu parityönä. Teimme työtä pääosin yhdessä, sillä näin 

saimme kaikkiin osioihin syvempää näkökulmaa, kun asioiden tutkijoita ja pohtijoita 

oli kaksi. Kuitenkin työn vauhdikkaamman etenemisen takaamiseksi työstimme kum-

pikin tahoillamme omia osioitamme: Reeta Kulmala perehtyi striimaamiseen ja Eve-

liina Lepistö puolestaan COVID-19 pandemian vaikutuksiin esittäviin taiteisiin.   

 

Tarve tutkimukselle on suuri, koska koronaviruspandemian aiheuttama kriisitilanne 

on uusi, eikä sen vaikutuksia kulttuurialaan ole vielä ehditty tutkia. Erityisesti pitäisi 

selvittää, miten kulttuuriala pyrkii tämän kriisin keskellä selviytymään ja uusiutu-

maan. Kriisi vaatii uusia innovaatioita, kuten esimerkiksi tapahtumien striimaus verk-

koon. Tämä tutkimus keskittyykin erityisesti striimauksesta saataviin tuottoihin sekä 

elämyksen välittämiseen ja välittymiseen katsojalle, kun taiteilija ja yleisö eivät ole fyy-

sisesti samassa tilassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää striimauksen an-

saintalogiikkaa sekä esiintyjien mielipiteitä siitä, miten elämys välittyy katsojalle strii-

mauksen kautta. Tutkimuksen avulla tuotamme uutta, ajankohtaista tietoa näistä 

edellä mainituista asioista kulttuurikentälle. Tutkimuksen tavoitteisiin pyrimme pää-

semään haastattelemalla yhdeksää anonyymiä vastaajaa sekä luomalla Webropol-ky-

selyn ja jakamalla sitä alan eri toimijoille. Työ tuottaa tilaajalle arvokasta tietoa koko 

ammattialaa koskevasta uudesta tilanteesta sekä uusien työskentelytapojen kehitys-

kohteista. Tutkimusmetodeina on käytetty kysely- ja haastattelututkimusta. Näistä 

saatuja tuloksia yhdistellen tutkitaan kulttuurialan toimijoiden pärjäämistä poikkeuk-

sellisena aikana.  
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Kappaleessa kaksi esitellään hallituksen asettamat rajoitukset ja suositukset sekä nii-

den vaikutukset meillä ja maailmalla. Kappaleessa kolme esitellään striimaus käsit-

teenä, sen tekniikkaa sekä striimausta esittävien taiteiden näkökulmasta. Kappaleessa 

neljä esitellään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmetodit ja perustellaan, miten näihin 

metodeihin on päädytty. Kappaleessa viisi ja kuusi esitellään tehdyt tutkimukset kysy-

myksineen ja vastauksineen sekä analysoidaan kysely- ja haastattelututkimusten tu-

lokset. Jokainen kysymys käsitellään erikseen ja vastauksia selvennetään kaavioilla. 

Seitsemäs kappale on varattu johtopäätöksille. Johtopäätöksiä tehdään tutkimustulok-

sista, käytettyjen menetelmien sopivuudesta kyseiseen tutkimukseen sekä pohditaan, 

miten tutkimustuloksia voidaan hyödyntää.  

 

2 COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET ESITTÄVIIN TAITEISIIN 

Tässä kappaleessa esitellään COVID-19 pandemian vaikutuksia esittäviin taiteisiin 

meillä ja maailmalla.  

 

2.1 Vaikutukset Suomessa 

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 Suomessa vallitsevan poikkeusolot ja linjasi toimen-

piteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi (Valtioneuvosto 2020a). Vaikka aluksi 

pystyttiin vain arvailemaan rajoitusten kestoa ja niiden vaikutusta, heti oli kuitenkin 

selvää, että  tuhannet Suomen taiteilijat, tuottajat, esiintyjät ja tekninen henkilökunta 

menettivät hetkellisesti elinkeinonsa. (Yle 2020.) 

 

Kulttuurialaan voimakkaimmin vaikuttavat rajoitukset olivat julkisten kokoontumis-

ten rajoittaminen kymmeneen henkilöön, tarpeettoman oleilun välttäminen julkisilla 

paikoilla sekä kaikkien valtion ja kuntien tilojen sulkeminen. Samalla suositeltiin yksi-

tyisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan sa-

moin. Rajoitukset olivat ensin voimassa 13.4.2020 asti, mutta hallitus päätti jatkaa ra-

joituksia 13.5.2020 saakka riskiryhmien suojelemiseksi. 31.3.2020 hallitus antoi rajoi-

tuksen, jolla rajoitettiin ravitsemisliikkeiden toimintaa koko maassa. Ravitsemisliik-

keiden tuli olla suljettuna 4.4.2020 lähtien, mutta ruokaa sai edelleen myydä ulos. 
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Kaikkia rajoituksia jatkettiin 31.5.2020 saakka. (Valtioneuvosto 2020a; 2020b; 2020c; 

2020d; 2020e.) 

 

Rajoituksia alettiin purkaa hallitusti ja asteittain 1.6.2020. Enintään 50 hengen yleisö-

tilaisuudet sallittiin 1.6.2020. 1.8.2020 alkaen sallittiin yli 500 hengen yleisötapahtu-

mat. Ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia, joissa yleisölle on mahdollista rajata erilli-

siä alueita, oli mahdollista järjestää 1.7.2020 alkaen.  Myös julkisia tiloja, kuten kirjas-

toja ja uimahalleja, avattiin kesäkuun alussa. Ravitsemusliikkeet saivat avata ovensa 

asiakkaille 1.6. tietyin rajoituksin ja 22.6. rajoituksia lievennettiin jälleen aukioloaiko-

jen kohdalta. Ravitsemusliikkeiden rajoitukset poistuivat kokonaan 13.7.2020. (Val-

tioneuvosto 2020f; 2020g; 2020h.) 

 

Rajoitusten vuoksi kaikki tapahtumat jouduttiin perumaan. Tämä tarkoitti tuottajille 

ja taiteilijoille tulojen menetystä koko kevään ajalta. Monet peruivat tapahtumat myös 

kesältä, sillä tulojen menetys on usein pienempää, jos tapahtuma perutaan hyvissä 

ajoin. Koronavirustilanne loi epävarmuuden ilmapiirin koko kulttuurialaan. Monet 

menettivät elantonsa, eikä kukaan osannut ennustaa, miten pitkään tilanne jatkuu. 

Vaikutukset olivat monille katastrofaaliset taloudellisesti, mutta myös henkisesti, sillä 

tilanne oli kaikille osapuolille hyvin stressaava. Vaikutukset voivat näkyä kulttuuriken-

tällä pitkään myös siten, ettei uusia alan yrityksiä ja toiminimiä perusteta entiseen tah-

tiin. 

 

Tapahtuma-alan kesäkuussa perustettu etujärjestö, Tapahtumateollisuus ry, kertoo 

alan näkymien olevan synkät. Sen teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että noin 90 

prosentilla alan yrityksistä liikevaihto putosi vähintään 79 prosenttia maalis-touko-

kuun aikana. Kesä-elokuussa menetysten arvellaan olevan lähes samaa tasoa. Suo-

men tapahtumateollisuuden arvo on tutkimuksen mukaan noin 2 miljardia euroa, ja 

se työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ala on vahvasti sesonkiluontoinen, koska 

monet suuret tapahtumat ajoittuvat kesään. Koronan aiheuttamien taloudellisten 

menetysten vuoksi yritykset voivat työllistää tänä keväänä ja kesänä jopa 30 000 ih-

mistä tavallista vähemmän. Tapahtumateollisuuden vaikeudet heijastuvat myös 
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muille aloille, kuten majoitus- ja ravitsemistoimintaan, liikennöintiin ja vähittäis-

kauppaan. Niin kauan kuin pelko taudin leviämisestä säilyy, ihmiset eivät uskalla läh-

teä tapahtumiin. Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen pelkääkin 

kriisin voivan jatkua pitkään, vaikka kaikki rajoitukset purettaisiinkin. (Nihtinen 

2020.) 

 

2.2 Vaikutukset maailmalla 

Ruotsissa pandemiaan on reagoitu pienemmillä rajoituksilla kuin monessa muussa 

maassa. Ruotsissa kiellettiin yli viidenkymmenen henkilön kokoontumiset, mikä tar-

koitti mm. urheilutapahtumien ja teatteriesitysten peruuntumista. Lisäksi heti pande-

mian alussa kiellettiin vierailut vanhainkoteihin. Sen sijaan kouluja ei suljettu ja kau-

poissa ja ravintoloissa sai käydä normaalisti, joskin varovaisuutta noudattaen. Tämän 

vapaamman suhtautumisen ansiosta Ruotsin talous ei kokenut niin suurta kolausta, 

kuin monen muun maan talous. Kulttuuri- ja ravintola-ala eivät joutuneet niin suuriin 

taloudellisiin vaikeuksiin, vaikka kulttuurialalle seurauksia toki oli, kun tapahtumia 

jouduttiin perumaan. (Krisinformation 2020.) 

 

Aiemmin kriisin iskiessä ollaan turvauduttu taiteeseen ja kulttuuriin. Esimerkiksi Pa-

riisin ja Brysselin terrori-iskujen jälkeen vuosina 2015 ja 2016 juuri taiteen avulla näy-

tettiin muulle maailmalle, että yhdessä olemme vahvoja eikä meitä pysäytä mikään. 

Taide antaa parhaimmillaan lohdutusta ja toivoa, kun tilanne muuten näyttää toivot-

tomalta. (The European network on cultural management and policy 2020). Ko-

ronapandemian aikana suuret tapahtumat on kielletty, joten samanlaista yhteisölli-

syyttä ei olla voitu harjoittaa kriisin aikana. Yhdysvalloissa New Yorkissa Broadway on 

sulkenut ovensa toistaiseksi. New Yorkissa myös muut kulttuurikohteet, kuten museot 

ja teatterit, on suljettu toistaiseksi. Yhdysvalloissa rajoitukset ovat syystäkin Suomea 

rajummat, sillä virukseen sairastuneita on ollut jo yli 5 miljoonaa elokuun alussa. (Spi-

vack & Plitt 2020.) Americans for the art –sivuston teettämään kyselyyn vastasi 

1 641 016 henkilöä, joista vain 59 % piti todennäköisenä sitä, että heidät työllistävä or-

ganisaatio kestää pandemian iskut. Kyselyn tulokset eivät varsinaisesti luo uskoa Yh-

dysvaltojen kulttuurin jaloilleen palaamiseen. (Americans for the art 2020.) Maailman 
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tilanne kulttuurialan toimijoiden kannalta katsottuna on kokonaisvaltaisesti melko 

synkkä. Onneksi kuitenkin striimaus yms. on yleistynyt huomattavasti ja teknologia 

sen ympärillä kehittyy jatkuvasti. Luovilla aloilla on keksittävä luovia ratkaisuja.  

 

Koronapandemian vaikutukset ulottuvat taloudellisista tappioista myös koko maail-

man väestön terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Ennen koronapandemian alkua Maa-

ilman terveysjärjestö WHO ehti julkaista raportin, jossa todettiin kulttuuri- ja taide-

toimintaan osallistumisen ehkäisevän monia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Taide-

toimintaan osallistumisen kerrottiin voivan ehkäistä yksinäisyyttä, joka itsessään on jo 

terveysriski, jolla on yhteys ennenaikaiseen kuolemaan. Taidetoiminnalla kerrottiin 

olevan monenlaista merkitystä lapsen kehitykselle eri ikäkausina. Kouluympäristössä 

taidetoiminnan kerrottiin vähentävän käyttäytymisongelmia ja koulukiusaamista. Ra-

portti sisältää myös suosituksen Euroopan alueen jäsenmaille siitä, että niiden tulisi 

aktiivisesti lisätä tietoisuutta taideosallistumisen hyödyistä sekä varmistaa kulttuuri-

palveluiden saatavuus ja saavutettavuus kaikille väestö- ja ikäryhmille. (World Health 

Organization 2019.)  

 

3 STRIIMAUS 

Striimaamisella tarkoitetaan suoratoistoa, eli sitä, kun lähetystä pystytään seuraamaan 

samaan aikaan, kun se tapahtuu. Merkittävä ero videoiden katselun ja striimauksen 

välillä on, että katsojan ei tarvitse ladata striimattavaa lähetystä itselleen, tästä on syn-

tynyt alkuperäinen englanninkielinen nimi ”streaming”. 

Englannin kielestä lainattu termi on levinnyt tekniikan ammattikielestä laajempaan 

arkikäyttöön varsinkin Ylen striimattujen konserttien myötä. (Pyhälahti 2013) Strii-

maamiselle on käytössä erinäisiä termejä, kuten livetoisto, streaming ja suoratoisto, 

mutta tässä opinnäytetyössä käytämme sanaa striimaaminen.  

 

Livestriimaus on kasvattanut suosiotaan paljon jo ennen COVID-19 pandemiaa, sillä 

musiikin kulutus on muuttanut muotoaan yhä aineettomammaksi musiikin digitali-
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saation myötä. Tästä esimerkkeinä Spotifyn, iTunesin ja YouTuben kaltaisten palvelui-

den suosio. Urheilua, uutisia ja muita tv-lähetyksiä on striimattu jo pitkään, mutta 

vasta teknologian kehityttyä on tavan ihmisten ollut mahdollista aloittaa striimaami-

nen joko itse, tai seurata livestriimejä omilta älylaitteiltaan reaaliajassa. Laadukkaan 

livestriimikeikan toteutukseen tarvitaan nopea internetyhteys, jotta lähetys ei katkeile 

kesken striimauksen, sekä riittävän tehokas tietokone, puhelin tai muu laite optimaa-

lisen kokemuksen takaamiseksi.  

 

3.1 Livestriimaus alustoja 

Livestriimaukselle on olemassa lukuisia alustoja, kuten suuret sosiaalisen median pal-

velut Instagram ja Facebook Live sekä YouTube. Vaikka Facebook osti Instagramin 

vuonna 2012, löytyy molemmista palveluista kuitenkin mahdollisuus striimata. (Ta-

louselämä 2012). YouTube mahdollisti striimauksen käyttäjilleen vuonna 2013, jolloin 

palvelu laajeni kattamaan myös YouTube Studio:n, eli striimaukseen käytettävän pal-

velunsa.(Boxcast team 2019) 

 

Facebook Live on vuonna 2015 julkaistu livestriimaus ominaisuus Facebookissa, joka 

on perustettu Mark Zuckerbergin toimesta vuonna 2004. Palvelun julkistuksessa 2015 

Facebook Live oli käytössä vain muutamilla korkeamman profiilin tileillä. Huhti-

kuussa 2016 Facebook Live julkaistiin käyttöön kaikille Facebookissa oleville tileille. 

Facebook Liven myyntivaltti on Facebookin valtaisa käyttäjämäärä. Facebookilla on 

31.3.2019 päivitetyssä analyysissä kuukausitasolla 2,38 miljardia aktiivista käyttäjää. 

(Pitkänen 2019) 

 

Striimikeikkoja voi katsoa myös ilman sosiaalista mediaa, esimerkiksi keikalla.fi pal-

velun kautta. Keikalla.fi on Lippu.fi:n, Rockwayn ja Muusikkojen liiton verkkoalusta, 

joka tarjoaa kuluttajille kulttuurielämyksiä virtuaalimuodossa. Kyseisen palvelun tar-

jontaan kuuluu musiikkia, teatteria, sekä stand up:ia. (keikalla.fi) 
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3.2 Striimaus esittävien taiteiden näkökulmasta 

Yhtenä ratkaisuna pandemian aiheuttaneeseen tilanteeseen on järjestetty esimerkiksi 

kesäkuussa Helsingin Suvilahdessa keikkoja, joissa yleisö on jaettu ennalta ilmoitet-

tuihin pöytäseurueisiin niin, että pöytien välillä on viiden metrin turvavälit. Samaan 

aikaan keikat striimataan kotikatsomoihin, jonne lippuja myydään Ticketmasterin vä-

lityksellä. Myös useat teatterit ottivat digiharppauksen kevään aikana ja alkoivat strii-

mata esityksiään ja luoda uusia ”kevyempiä” näytöksiä striimattavaksi kotikatsojille, 

tästä hyvänä esimerkkinä Turun kaupungin teatterin somenäyttämö, joka tarjosi viih-

dettä aina perjantaisin sosiaalisen median kanavansa kautta. (teatteri.turku.fi) 

 

3.3 Elämyksen välittyminen striimauksen kautta 

Ennakkoasenteet striimikeikkoja kohtaan vaihtelevat suuresti, mutta esimerkiksi Mic-

rosoft on alkanut palkita striimaajia ja katsojia, mikäli he käyttävät interaktiivisuutta 

osana striimejään. (Cortez 2018). Tämä kertoo striimauksen kehityksen suunnasta ja 

siitä, miten paljon interaktiivisuutta tarvitaan elämyksen välittämiseen striimauksen 

kautta.  

 

Monet yhtyeet ja artistit ovat striimanneet omia keikkojaan Hollywood House studi-

olta, jonne on luotu livekeikka-henkinen set up striimikeikkoja varten, tämä tarkoittaa 

sitä, että ääni on miksattu livenä ja kuvapuolesta on vastannut kolme liikkuvaa robot-

tikameraa ja yksi paikoillaan oleva suurempi kamera, joita on operoinut yksi kuvaaja. 

Keikkalähetyksissä on ollut käytössä chat, jonka kautta katsojat ovat voineet reagoida 

keikkaan interaktiivisesti livenä. Nämä keikat ovat olleet katsojille maksullisia. (Kiiveri 

2020.)  

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimusmenetelmien yhteiskäytöstä käytetään termiä triangulaatio, jonka Denzin, 

yksi varhaisimmista termin käyttäjistä, jaottelee neljään tyyppiin. Yksi näistä tyypeistä 

on tässä tutkimuksessa käytetty metodologinen tai metodinen triangulaatio eli useiden 
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menetelmien käyttö samassa tutkimuksessa. Monet tutkijat käyttävät triangulaation 

sijaan termejä ”metodien yhdistäminen”, ”monimetodinen lähestymistapa” sekä ”ki-

teyttäminen”. (Hirsjärvi ym. 233). Tässä tutkimuksessa olemme käyttäneet tutkimus-

menetelminä kysely- ja haastattelututkimusta. 

 

4.1 Kyselytutkimus 

Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Englanninkielinen 

termi survey tarkoittaa sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa 

aineistoa kerätään standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai 

näytteen tietystä perusjoukosta. Standardoituus tarkoittaa sitä, että jos haluaa esimer-

kiksi saada selville, mikä koulutus vastaajilla on, tätä asiaa on kysyttävä kaikilta vas-

taajilta täsmälleen samalla tavalla. Aineisto, joka kerätään surveyn avulla, käsitellään 

yleensä kvantitatiivisesti. (Hirsjärvi,  Remes & Sajavaara 2016, 193-194.) 

 

Englanninkielinen termi survey kattaa sekä kysely- että haastattelututkimuksen, 

mutta valitettavasti sanalle ei ole vakiintunutta suomennosta. Toisinaan käytetty sana 

lomaketutkimus kuulostaa liian viralliselta ja hieman kuivalta, ikään kuin tutkittaisiin 

lomakkeita. Kysely ja haastattelu viittaavat paremmin tutkimustyössä tarvittavaan ute-

liaisuuteen. (Vehkalahti  2014, 11-12.) 

 

Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja 

tutkimusaineisto: tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan myös ky-

syä monia asioita. Kyselymenetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vai-

vannäköä. (Hirsjärvi ym. 195.) 

 

Tutkimukseen haluttiin satunnaisotos kulttuurialan toimijoista, joihin koronatilanne 

on vaikuttanut kevään ja kesän 2020 aikana. Tutkimuksen kohteena oleva joukko, 

tässä tapauksessa kulttuurialan toimijat, muodostavat tutkimuksen perusjoukon. Pe-

rusjoukosta haluttiin satunnaisotanta eli sattumanvarainen joukko vastaajia. Tämä 

saatiin toteutettua kaikille avoimella kyselytutkimuksella, johon vastasi satunnainen 

ryhmä alan toimijoita. (Koivula, Suihko, Tyrväinen 1999, 23.) 
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Kysely oli avoinna touko-kesäkuun 2020 ajan. Halusimme vastauksia kyselyyn pian 

koronakriisin alettua, jotta tutkimustulokset vastaisivat mahdollisimman realistisesti 

kulttuurialan toimijoiden tilannetta. Kysymykset muotoiltiin siten, että jokainen vas-

taaja pystyi tahollaan miettimään, miten niihin haluasi vastata. Moneen kysymykseen 

sai vastata ns. avoimesti ilman ennalta määriteltyjä vastausvaihtoehtoja. Tähän pää-

dyttiin siksi, että vastaukset olisivat mahdollisimman moniulotteisia ja persoonallisia. 

Kyselyssä kartoitettiin vastaajan taustaa, striimauskokemusta, mielipiteitä striimauk-

sen ansaintalogiikasta, mielipiteitä elämyksen välittämisestä striimauksen kautta sekä 

yleistä mielipidettä koronakriisistä, sen uhista ja mahdollisuuksista. Kyselyyn vastaa-

miselle asetettiin aikaraja, jotta pääsisimme työstämään materiaalia heinäkuun alussa. 

Koronatilanteen vuoksi verkkokysely oli ainoa vaihtoehto vastausten keräämiseen, 

sillä sen pystyi tekemään etänä. Verkkokysely on myös tutkijaystävällinen vaihtoehto, 

koska Webropol-palvelu helpottaa tulosten analysointia. Verkkokysely toteutettiin 

anonyymisti, jotta vastaajat voisivat kertoa rehellisesti ja kaunistelematta omista ko-

kemuksistaan, rahahuolistaan ja mielipiteistään.  Kyselyn linkkiä jaettiin sosiaalisessa 

mediassa toiveena, että mahdollisimman moni kiinnostuisi aiheesta. Tuohon aikaan 

oli kuitenkin liikkeellä monia muitakin kyselyitä koronapandemiaan liittyen, joten 

emme odottaneet vastaajaryntäystä. Kyselyn avasi 449 henkilöä, joista 45 aloitti vas-

taamisen, mutta joista 27 vastasi koko kyselyyn. Tämä osoitti sen, että vaikka moni oli 

kiinnostunut kyselyn aihepiiristä, moni ei kokenut kyselyä omakseen eikä siksi halun-

nut osallistua tutkimukseen. 27 vastaajaa on mielestämme hyvä otos ottaen huomioon 

masentavan tilanteen, jossa kulttuurialan toimijat tuona aikana olivat ja tästä syystä 

moni keskittyi oman elantonsa turvaamiseen eikä jäänyt vastailemaan kyselyihin. Tu-

lokset ovat löysästi yleistettävissä, mutta tulosten laatu on hyvä ja totuudenmukainen. 

Tyhjä kyselylomake liitteenä 1.  

 

4.2 Haastattelututkimus 

Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010) toteavat toimittamassaan teoksessa, että 

elämme haastatteluyhteiskunnassa, jossa haastattelu on yleinen tiedonhankinnan 
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muoto. Haastattelu voi olla tutkijan aloitteesta tehty yksilö- tai ryhmähaastattelu, kah-

den ihmisen välinen haastattelumuotoinen tilanne tai mediahaastattelu. (Ruusuvuori, 

Nikander & Hyvärinen 2010, 10.) 

 

Haastattelussa on niin hyviä puolia kuin ongelmia. Haastattelun hyvänä puolena pide-

tään sitä, että tiedonkeruutapana se on joustavampi kuin muut tavat. Haastattelutilan-

netta voi säädellä tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajaa myötäillen, jolloin haas-

tattelusta saa enemmän irti. Haastateltavat on mahdollista tavoittaa helposti myöhem-

minkin, jos halutaan tehdä seurantatutkimusta. Haastattelutilanteessa ollaan suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, josta on sekä etua että haittaa 

tutkimukselle.  (Hirsjärvi ym. 204-206.) 

 

Haastattelun luotettavuutta heikentää se, että haastateltavat ovat taipuvaisia anta-

maan sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia eivätkä halua välttämättä puhua vaikeista 

aiheista. Haastattelu on myös aikaa vievä tutkimusmetodi sekä sen katsotaan sisältä-

vän paljon virhelähteitä, jotka aiheutuvat niin haastattelijasta, haastateltavasta kuin 

haastattelutilanteesta. Haastattelu on eräänlaista keskustelua, jossa haastattelijalla on 

ohjat. Tutkimustarkoituksia varten on ymmärrettävä, että kyseessä on tiedonkeruun 

muoto, jonka avulla pyritään saamaan mahdollisimman luotettavia tietoja. Tästä 

syystä puhutaankin tutkimushaastattelusta. (Hirsjärvi ym. 206-208.) 

 

Haastattelulajeja erotellaan sen mukaan, miten tarkasti haastattelun etenemistä ja ra-

kennetta on säädelty. Tutkimushaastattelut voidaan jakaa esimerkiksi lomakehaastat-

teluun, teemahaastatteluun ja avoimeen haastatteluun. Lomakehaastattelu eli struktu-

roitu haastattelu tapahtuu lomaketta apuna käyttäen, jossa kysymysten muoto ja esit-

tämisjärjestys on täysin määrätty. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit ovat 

tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Avoimessa haastatte-

lussa haastateltavan mielipiteitä, ajatuksia ja käsityksiä käsitellään sitä mukaan, kun 

ne tulevat vastaan vapaan keskustelun edetessä. (Hirsjärvi ym. 208-209.)  
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Tutkimuksessa on käytetty teemahaastattelua, jossa aihepiirit, livestriimauksen an-

saintalogiikka ja elämyksen välittäminen, ovat olleet haastateltavien tiedossa jo ennen 

haastattelutilannetta. Haastateltavat valikoituivat siten, että olimme yhteydessä kult-

tuurialalla toimiviin henkilöihin ja ne, jotka kokivat, että heillä on aiheesta jotain sa-

nottavaa, valittiin mukaan tutkimukseen. Haastateltavat toimivat alan eri reunoilla, 

joten vastaukset olivat keskenään erilaisia ja antoivat kaikki uusia näkökulmia aihee-

seen. Haastattelut 1-3 toteutettiin Zoom-palvelun kautta ja haastattelut 4-9 sähköpos-

tin välityksellä aikatauluesteiden vuoksi. Haastatteluita 1-3 varten hahmottelimme 

haastattelurungon itsellemme haastattelun tueksi, mutta varsinaisissa haastatteluti-

lanteissa etenimme lähes avoimen haastattelun keinoin, jossa haastateltavan mielipi-

teistä ja kommenteista siirryimme luontevasti seuraavaan kysymykseen. Jokainen 

haastateltava kertoi omaan tahtiin teemoista mieleen tulleista asioista. Pidimme kui-

tenkin huolta, että jokainen haastateltava vastasi niihin kysymyksiin, jotka olimme 

haastattelurunkoon kirjanneet. Näin saimme jokaiselta haastateltavalta vastaukset 

kaikkiin kysymyksiin. Kysymykset olivat samoja kuin kyselylomakkeessa, jotta saimme 

vertailtua ja analysoitua vastauksia myös keskenään. Tyhjä haastattelurunko liitteenä 

2. Haastateltaville 4-9 toimitimme ainoastaan kysymykset ”millaiseksi koet livestrii-

mauksesta saatavan korvauksen?” ja ”Miten striimauksen kautta pystyy välittämään 

elämyksiä ja uusia kokemuksia katsojalle?”. Tämä päätös tehtiin aikataulukiireiden 

vuoksi. Haastatteluista saatu aineisto avattiin kirjalliseen muotoon opinnäytetyöhön 

ja aineisto käsiteltiin kysymys kerrallaan. Kaikista yhdeksästä haastattelusta saatu ai-

neisto analysoitiin yhdessä paremman kokonaiskuvan saamiseksi.  

 

5 KYSELY 

Kyselyyn vastasi 27 henkilöä, jotka työskentelevät kulttuurialalla. Kyselyyn vastattiin 

anonyymisti Webropol-palvelun kautta. 

 

5.1 Tulokset 
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Kysymys 1: Millaisia töitä teet kulttuurialalla? 

Tähän kysymykseen saimme vastauksia 24 kappaletta, joista kahta vastausta ei voitu 

hyödyntää epäselvän vastauksen vuoksi. Vastaajista 15 kappaletta työskentelee tuotan-

non tehtävissä, kolme henkilöä taiteilijoina ja neljä henkilöä tekee molempia.  

 
Kaavio 1.  

 

 

Kysymys 2: Jouduitko perumaan keikkoja, esityksiä, yms. pandemian takia? Tähän ky-

symykseen vastasi 25 vastaajaa. Valtaosa vastaajista eli 21 kappaletta on joutunut pe-

rumaan töitään tilanteen vuoksi. 

 Kaavio 2 

Tuotanto
15

Taiteilija
3

Molempia
4

Tuotanto Taiteilija Molempia

Kyllä 21

En 2

Osittain 2

Kyllä

En

Osittain
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36 %

27 %

14 %

18 %

5 %

Alle 10

 10-29

30-49

50-99

100 tai enemmän

Kysymys 3: Jos, niin kuinka paljon? 

Kysymykseen vastasi 22 henkilöä. Vastaajista reilu kolmannes eli kahdeksan kappa-

letta joutui perumaan alle 10 keikkaa, hieman alle kolmannes eli kuusi kappaletta 10-

29 keikkaa, kolme vastaajaa joutui perumaan 30-49 keikkaa, 4 henkilöä perui 50-99 

keikkaa ja yksi vastaaja joutui perumaan yli 100 keikkaa.  

  

 

  

 

 

 

 
Kaavio 3 

 

Kysymys 4: Kuinka suuret taloudelliset tappiot olivat? 

Tähän kysymykseen saimme vastauksia 21 kappaletta, joista seitsemän vastausta jätet-

tiin kaavion ulkopuolelle niiden epäselvyyden vuoksi. Yhdeksän vastaajaa menetti 

2000-10 000 euroa ansioistaan. Loput tulonmenetyksistä jakautuivat tasaisemmin. 

Suurin tulonmenetys oli 1,2 miljoonaa euroa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 4 

2000-9 999; 910 000-24 999; 1

25 000-49 999; 1

50 000-99 999; 1

100 000-499 999; 
1

500 000-1 200 
000; 1

2000-9 999

10 000-24 999

25 000-49 999

50 000-99 999

100 000-499 999

500 000-1 200 000
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Kysymys numero 5: Oletko pystynyt toteuttamaan esitykset striimattuina? 

Kysymykseen vastasi 23 henkilöä. Kukaan vastanneista ei kertonut pystyneensä toteut-

tamaan kaikkia töitään striimattuna. Loput vastaukset jakautuivat tasaisesti ”Kyllä, 

osittain”, ”En, mutta suunnitteilla” ja ”En” vaihtoehtojen välille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaavio 5 

 

 

 

Kysymys numero 6: Miksi et ole striimannut (toistaiseksi)?  

Tähän kysymykseen saimme vastauksia 15 kappaletta. Vastaajista kolmannes sanoi ol-

leensa striimaamatta itsestä riippumattomista syistä, kuten rahoituksen puutteesta tai 

jonkun muun tahon peruutuksista johtuen. Toinen kolmannes kertoi, ettei striimaa-

minen ollut vielä ajankohtainen asia, sillä joko sille ei ole vielä tarvetta tai esitykset on 

siirretty kokonaan toiseen ajankohtaan, kuten syksylle 2020. Kaksi vastaajaa oli sitä 

mieltä, että striimaaminen ei ole mielekästä yleisölle eikä artistille, joten he kokivat sen 

turhana. Loput vastaajista ei kokenut oman osaamisensa tai teknisten valmiuksien ole-

van sillä tasolla, että olisi voinut edes harkita striimaamista.  

Kyllä, kaikki
0 %

Kyllä, osittain
35 %

En, mutta 
suunnitteilla

30 %

En 
35 %

Kyllä, kaikki

Kyllä, osittain

En, mutta suunnitteilla

En
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Kaavio 6 

 

Kysymys numero 7: Jos aloitit striimauskeikat, kuka maksaa niistä koituvat kulut? 

(Esim. Kalusto, yms.) 

Tähän kysymykseen saimme vastauksia 19 kappaletta, joista seitsemän jätettiin kaa-

vion ulkopuolelle epäselvyyden vuoksi. Yhdeksän vastaajaa kertoi tilaajan tai muun 

vastaavan tahon maksaneen kulut, kaksi vastaajaa maksoi kulut itse ja yhdelle vastaa-

jalle ei syntynyt kuluja striimaamisesta.  

Kaavio 7 

Ei ajankohtainen 
asia, esitykset 

myöhemmin tänä 
vuonna; 5

Ei teknisesti 
mahdollista/ei 

osaamista; 3

Ei mielekästä/esitys 
tarvitsee yleisön; 2

Ei mahdollista 
muista syistä/joku 

muu perui 
keikat/rahoitus 

puuttuu; 5
Ei ajankohtainen asia, esitykset
myöhemmin tänä vuonna

Ei teknisesti mahdollista/ei
osaamista

Ei mielekästä/esitys tarvitsee
yleisön

Ei mahdollista muista syistä/joku
muu perui keikat/rahoitus
puuttuu

Maksan kulut itse
17 %

Tilaaja/joku muu 
maksaa kulut

75 %

Ei kuluja 
8 %

Maksan kulut itse

Tilaaja/joku muu maksaa kulut

Ei kuluja
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Kysymys 8: Jos teet striimikeikkoja, saatko niistä korvauksen? 

Tähän kysymykseen vastasi 18 henkilöä, joista kahdeksan kappaletta sai korvauksen 

striimikeikastaan, neljä kappaletta ei saanut korvausta ja loput kuusi vastaajaa eivät 

halunneet vastata kysymykseen 

 

Kaavio 8 

 

 

 

 

Kysymys 9: Millainen korvaus on mielestäsi suhteessa siihen, miten paljon livekeikasta 

maksetaan korvausta?  

Tähän kysymykseen vastasi 18 henkilöä, joista kahdeksan vastaukset jätettiin kaavion 

ulkopuolelle epäselvyyden vuoksi. Puolet vastaajista koki korvauksen olevan saman-

suuruinen kuin livekeikasta saatava korvaus. Kolme vastaajaa kertoi korvauksen ole-

van vähän pienempi, kuin livekeikoilla ja kaksi vastaajaa koki korvauksen alle puolet 

pienemmäksi livekeikkaan verrattuna.  

 

45 %

22 %

33 %

Kyllä

En

En halua vastata
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Kaavio 9 

 

 

 

 

Kysymys 10: Missä määrin koet, että tuottamasi elämys välittyy striimattuna? 

Tähän kysymykseen vastasi 20 henkilöä. Puolet vastaajista koki elämyksen välittyvän 

jonkin verran huonommin, kuin paikan päällä koettuna. Kahdeksan vastaajaa koki elä-

myksen välittyvän merkittävästi huonommin kuin paikan päällä koettuna. Kaksi vas-

taajaa oli sitä mieltä, ettei elämystä pysty välittämään lainkaan striimin kautta. Yksi 

vastaaja oli sitä mieltä, että elämys välittyy yhtä hyvin striimattuna kuin paikan päällä 

koettuna.  

Sama korvaus, kuin 
livekeikasta; 5

Vähän pienempi 
korvaus; 3

Alle puolet 
pienempi; 2

Sama korvaus, kuin livekeikasta

Vähän pienempi korvaus

Alle puolet pienempi
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Kaavio 10 

 

 

Kysymys 11: Millaiseksi koet elämyksen välittämisen striimauksen kautta? 

Tähän kysymykseen vastasi 18 henkilöä, joista kolmen vastaus jätettiin kaavion ulko-

puolelle epäselvyyden vuoksi. Viisi vastaajaa koki elämyksen välittämisen striimauk-

sen kautta positiiviseksi, neljä vastaajaa koki elämyksen välittämisen negatiiviseksi ja 

loput kuusi vastaajaa olivat asian suhteen neutraaleja.  

 

Kaavio 11 

Paremmin kuin 
paikan päällä 
koettuna; 0

Yhtä hyvin kuin 
paikan päällä 
koettuna; 1

Jonkin verran 
huonommin kuin 

paikan päällä 
koettuna; 10

Merkittävästi 
huonommin kuin 

paikan päällä 
koettuna; 8

Ei kykene 
välittymään lainkaan 

striimin kautta 
toteutettuna; 2

Paremmin kuin paikan päällä
koettuna

Yhtä hyvin kuin paikan päällä
koettuna

Jonkin verran huonommin kuin
paikan päällä koettuna

Merkittävästi huonommin kuin
paikan päällä koettuna

Ei kykene välittymään lainkaan
striimin kautta toteutettuna

33 %

27 %

40 %
Positiivinen kokemus

Negatiivinen kokemus

Neutraali kokemus
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Kysymys 12: Oletko saanut/saamassa tukea valtiolta, säätiöltä, yksityiseltä taholta 

ja/tai joukkorahoituksesta? 

Tähän kysymykseen vastasi 14 henkilöä, joista puolet kertoi saaneensa tukea valtiolta, 

neljä kappaletta säätiöltä, kaksi kappaletta yksityiseltä taholta ja yksi kappale joukko-

rahoituksesta.  

 

 

Kaavio 12 

 

 

Kysymys 13: Mistä tulosi koostuvat nyt pandemian aikana? 

Tähän kysymykseen vastasi 22 henkilöä, joista kahdeksan vastaajaa saa palkkaa, kuusi 

vastaajaa Kelan tukea tai työttömyystukea liitolta ja kolme vastaajaa saa tukea sää-

tiöiltä ja valtiolta. Viiden vastaajan tulot muodostuvat erilaisista tukien ja palkkojen 

yhdistelmistä.  

Valtiolta Säätiöltä Yksityiseltä taholta Joukkorahoituksesta
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Kaavio 13 

 

Kysymys 14: Millaisia haasteita koet koronan aiheuttaneen kulttuurialalle tulevaisuu-

dessa?  

Tähän kysymykseen vastasi 20 henkilöä. Suurin osa vastaajista eli 15 vastaajaa oli huo-

lissaan alan jatkosta eli onko kaikille töitä, kun tapahtumia perutaan ja yrityksiä menee 

konkurssiin. Loput viisi vastaajaa olivat huolissaan eniten yleisön suhtautumisen muu-

toksista massatapahtumiin ja siihen, riittääkö tulevaisuudessa yleisöä tapahtumiin, 

sillä monet jättävät varmasti tulematta, vaikka rajoituksia yleisömäärästä ei olisikaan 

enää voimassa. Kuudessa vastauksessa esiin nousi kulttuurialan uudistuminen ja uu-

distaminen. Näissä vastauksissa sävy oli positiivinen eli vastaajat olivat toiveikkaita 

siitä, että kriisistä seuraa jotain hyvää ja alaa saadaan ”ravisteltua hereille”.  

 

Kysymys 15: Millaisia mahdollisuuksia koet koronan aiheuttaneen kulttuurialan toi-

minnalle tulevaisuudessa? 

Tähän kysymykseen vastasi 20 henkilöä. 15 vastaajaa mainitsi striimaamisen ja uusien 

tekniikoiden kehittymisen koronakriisin parhaimmaksi anniksi. Vastaajat iloitsivat 

uusista innovaatioista, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa sellaiset striimit ja live-

Palkka
36 %

Kelan/työttömyyskas
san tuet

27 %

Valtion/säätiöiden 
tuki/apurahat

14 %

Yhdistelmä
23 %

Palkka

Kelan/työttömyyskassan tuet

Valtion/säätiöiden tuki/apurahat

Yhdistelmä
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keikat, joista yleisö on valmis maksamaan. Myös etätöiden lisääntyminen alalla katsot-

tiin uudeksi mahdollisuudeksi. Vastauksissa iloittiin myös siitä, että kriisin myötä yh-

teiskunnassa huomataan kulttuurialan tärkeys elinkeinona ja sen taloudelliset heijas-

tusvaikutukset sekä työllistymisvaikutukset. Kulttuurialan katsottiin myös yleisesti 

olevan niin innovatiivinen ala, että kriisistä uskottiin taloudellisten vaikeuksien jäl-

keen olevan pelkkää hyötyä alalle, sillä näistä koettelemuksista nousee esiin varmasti 

paljon uutta ja käänteentekevää, koko alaa herätteleviä innovaatioita.  

 

5.2 Analyysi 

Suurin osa kyselyyn vastanneista henkilöistä joutui perumaan töitään. Taloudelliset 

tappiot olivat monelle huomattavat, keskimäärin 2000-10 000 euroa. Yksi vastaajista 

kertoi rahallisen menetyksen olleen jopa 1,2 miljoonaa euroa.  

 

Yli puolet vastanneista oli pystynyt toteuttamaan osan töistään striimattuna tai ainakin 

suunnitteli striimaavansa. Kukaan ei kuitenkaan ollut pystynyt toteuttamaan kaikkia 

töitään striimaamalla. Kolmannes vastanneista ei ollut aikeissa striimata ollenkaan 

joko taloudellisista syistä, oman osaamisen puutteen vuoksi, itsestä riippumattomista 

syistä, mielekkyyden puutteen vuoksi tai asia ei ollut ajankohtainen, koska työt oli siir-

retty toiseen ajankohtaan. Taloudelliset syyt voivat tarkoittaa niin oman talouden heik-

koa tilannetta kuin yhteistyötahon haluttomuutta maksaa striimikeikasta palkkaa.   

 

Striimauskulut maksettiin yleisimmin tilaajan tai muun vastaavan tahon toimesta ja 

vain 17 % tutkimukseen osallistuneista maksoi kulut itse. Striimikeikan korvauksista 

kysyttäessä selvisi, että vain alle puolet sai työstään korvauksen. Näistä puolet koki 

korvauksen olevan samansuuruinen kuin livekeikasta saatava korvaus. Noin neljännes 

ei saanut mitään korvausta. 

 

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista oli sitä mieltä, että elämys ei välittynyt yleisölle 

yhtä hyvin kuin livekeikalla. Kaksi kolmasosaa vastanneista koki elämyksen välittämi-

sen striimin kautta joko negatiiviseksi tai neutraaliksi kokemukseksi. Ainoastaan yksi 
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vastaaja koki, että elämys on mahdollista välittää katsojalle yhtä hyvin striimin välityk-

sellä kuin livekeikallakin. Moni vastaaja koki striimikeikan oleva uusi, mielenkiintoi-

nen ja erilainen tapa välittää elämyksiä katsojalle. Striimausta pidettiin eri taiteen-

muotona, jossa esitystapa tulisi ottaa huomioon jo teosta tehtäessä.  

 

Kaikki tukia hakeneet vastaajat olivat niitä myös saaneet. Suurin osa kyselyyn vastan-

neista oli hakenut ja saanut tukea valtiolta erinäisten kulttuurialalle myönnettyjen 

avustusten myötä. Tutkimukseen osallistuneiden tulot korona-aikana muodostuivat 

palkan ja erilaisten tukien yhdistelmistä. Tämä kuvastaa hyvin kulttuurialalla toimi-

vien henkilöiden tulonlähteitä myös ennen pandemiaa.  

 

Kysyttäessä vastaajien mielipidettä koronan aiheuttamiin haasteisiin kulttuurialalla, 

päällimmäisinä tunteina olivat huoli ja pelko omasta työllistymisestä sekä jatkosta 

alalla. Vastaajat olivat huolissaan tapahtumakentän tulevaisuudennäkymistä sekä 

omasta ja kollegoiden henkisestä hyvinvoinnista. Pandemian myötä tulleet uudet mah-

dollisuudet olivat vastaajien mielestä tekniikan kehittymisessä ja kulttuurialan tärkey-

den huomaamisessa.  

 

6 HAASTATTELU 

Haastattelu on hyvä tutkimusmetodi silloin, kun ei tarkkaan tiedetä, mihin suuntaan 

vastaukset lähtevät. Haastattelu antaa myös haastateltavalle mahdollisuuden vastata 

monitahoisesti ja tämä pystyy myös selventämään vastauksiaan haastattelun edetessä. 

(Hirsjärvi ym. 205.) 

 

Haastateltavat 1-3 haastateltiin kesäkuussa 2020 ja haastateltavat 4-9 elokuussa 2020. 

Tämä saattaa vaikuttaa saatuihin vastauksiin, sillä koronakriisi on ollut eri vaiheessa 

vastauksia annettaessa. Haastateltavien ikähaarukka on 25-49 vuotta, vastaajista 6 

kappaletta on naisia ja 3 kappaletta miehiä. Yksi haastateltavista toivoi, että saisi vas-

tata anonyymisti ja päädyimmekin siihen, että käsittelemme kaikki haastattelut täysin 
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anonyymisti. Uskomme tämän mahdollistaneen totuudenmukaisemmat ja kaunistele-

mattomammat vastaukset.  

 

6.1 Tulokset: haastateltavat 1-3 

 

Kysymys 1: Millaisia töitä teet kulttuurialalla? 

Vastaaja1 (nainen,  30 v) toimii tuottajana sekä valokuvaajana, vastaaja2 (nainen, 32v) 

muusikkona/artistina/lauluntekijänä ja vastaaja3 (mies 35 v) äänitteiden tuotta-

jana/ääniteknikkona/keikkamuusikkona. 

 

Kysymys 2: Jouduitko perumaan keikkoja yms. koronatilanteen takia? 

Kaikki vastaajat kertoivat joutuneensa perumaan keikkoja yms. töitä. 

 

Kysymys 3: Osaatko sanoa, kuinka paljon keikkoja yms. peruuntui? 

Vastaaja1: kaikki, vastaaja2: todella paljon, kymmenkunnittain, vastaaja3: kaikki huh-

tikuulta ja muutenkin paljon. 

 

Kysymys 4: Paljonko peruuntuneet työt vaikuttivat prosentuaalisesti tuloihisi? 

Vastaajat 1&2: noin 50 %, vastaaja3: 10-15 %, hankala sanoa tarkkaan, koska uusin 

yritys vasta perustettu.  

 

Kysymys 5: Oletko pystynyt toteuttamaan joitakin töitä striimattuna? 

Vastaaja1: en, vastaaja2: ei suoranaisesti, mutta on keksinyt uusia konsepteja peruun-

tuneiden töiden tilalle ja striimannut niitä, vastaaja3: en peruttuja töitä, mutta uusia 

töitä. Ei tehnyt varsianista striimikeikkaa. 

Kysymys 6: Miksi et ole striimannut (toistaiseksi)? 
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Vastaaja1:-.  

Vastaaja2:-. 

Vastaaja3:-. 

Vastaajalla 1 ei ole ollut striimattavaa, kaksi muuta vastaajaa ovat striimanneet.  

 

Kysymys 7: Jos aloitit striimauskeikat, kuka maksaa niistä koituvat kulut (esim. ka-

lusto, yms.)? 

Vastaaja1:-. 

Vastaaja2: maksan kulut itse 

Vastaaja3: ei striimauskeikkoja. 

 

Kysymys 8: Jos teet sriimikeikkoja, saatko niistä korvauksen? 

Vastaaja1:-. 

Vastaaja2: Tehtynä yksi maksullinen keikka, josta saanut korvauksen. 

Vastaaja3:-. 

 

Kysymys 9: Millainen korvaus on mielestäsi suhteessa siihen, miten paljon livekeikasta 

maksetaan korvausta? 

Vastaaja1: Pienempi korvaus, koska työmäärä on huomattavasti pienempi, kuvaajan 

näkökulmasta. 

Vastaaja2:  Pienempi, sillä yleisöä on hankalampi saada ostamaan lippuja ja useammat 

tahot ottavat osansa lipputuloista.  

Vastaaja3: Pienempi, koska enemmän välikäsiä. Varsinkin artistille saattaa olla huo-

nompi diili striimata, ellei kyseessä ole tosi iso artisti. Osalliset tahot: lipunmyyjä, vi-

deotuotantoryhmä, studiotila, tuotantoyhtiö ja bändi. 

 

Kysymys10: Missä määrin koet, että tuottamasi elämys välittyy striimattuna? 

Vastaaja1: Asiakkaan kannalta mielipide on, että elämys ei välity. 
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Vastaaja2: Sellaisenaan elämys ei välity, vaan siihen täytyy lisätä jokin uudenlainen 

elementti, jotta keikalla olisi jotain elämysarvoa. Interaktiivinen striimaus on elämyk-

sellisempi, kuin pelkkä videoitu keikka.  

Vastaaja3: Artistin/soittajan kannalta elämyksen välittäminen ja tuottaminen on han-

kalampaa ilman yleisöä, eli livechat, tai vastaava interaktiivisuus katsojan kanssa on 

ehdottomasti tarpeen elämyksen välittämisen kannalta.  

 

Kysymys11: Millaiseksi koet elämyksen välittämisen striimattuna? 

Vastaaja1: Negatiiviseksi 

Vastaaja2: Neutraaliksi 

Vastaaja3: Neutraaliksi. 

 

Kysymys12: Oletko saanut/saamassa tukea valtiolta, säätiöltä, yksityiseltä taholta 

ja/tai joukkorahoituksesta? 

Vastaaja1: En ole hakenut. 

Vastaaja2: Hakenut ja saanut valtiolta ja säätiöstä. 

Vastaaja3:-. 

 

Kysymys13: Mistä tulosi koostuvat nyt pandemian aikana? 

Vastaaja1: Opintotuki & opintolaina. 

Vastaaja2: Edellä mainitut, sekä Teosto & Gramex. 

Vastaaja3: Palkka. 

 

Kysymys14: Millaisia haasteita koet koronan aiheuttaneen kulttuurialalle tulevaisuu-

dessa? 

Vastaaja1: kokee, että kulttuurikentän haasteet ovat konkreettisimmillaan haastatte-

luntekoajankohtana ja että pienet toimijat on pyyhitty pois kentältä hetkeksi. Pelkää, 
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saako itse töitä ensi kesäksi (2021), sillä uskoo, että vaikka isot festarit jatkavat nor-

maalisti seuraavana kesänä toimintaa, niin uusia festareita tuskin järjestetään. 

Vastaaja2: kokee, että koronan aiheuttamat tuhot näkyvät kulttuurialalla varsinkin 

ensi vuodesta eteenpäin, koska nyt on vasta menossa ”räpiköintivaihe”, jonka aikana 

ihmiset keksivät uusia tapoja ansaita elantonsa. Todelliset haasteet tulevat vastaan esi-

merkiksi artisteille ja musiikinkirjoittajille vasta ensi vuonna, kun Teostolla elantonsa 

tekevät eivät saa tältä vuodelta tekijänoikeuskorvauksia. Lisäksi vastaaja 2 pelkää ta-

pahtuma-alan hyvän laadun ja ammattimaisuuden kärsivät, kun tapahtuma-alan 

”Suomen parhaat tekijät” ovat joutuneet hakeutumaan muihin töihin. Hän uskoo ko-

rona-ajan vaikuttavan myös ihmisten psyykeeseen. 

Vastaaja3: uskoo, että vaikutukset ovat suurimmat tapahtumatuotannossa, koska val-

tion tuista huolimatta monet alan yritykset ovat menneet konkurssiin. Hän odottaa 

alan hiljentyvän hetkeksi ja koska muusikoillakin on ollut vähemmän töitä, niin vaiku-

tukset heijastuvat myös hänen alaansa (tekniikkaan). Hän arvioi, että tällä hetkellä 

(kesä 2020) alan toimijat odottavat hiljaa, miten tilanne tästä kehittyy ja keikat jatku-

vat normaalisti vasta syksyllä 2021. 

 

Kysymys 15: Millaisia mahdollisuuksia koet koronan aiheuttaneen kulttuurialan toi-

minnalle tulevaisuudessa? 

Vastaaja1: Uskoo, että teknologian kehitys on avainasemassa, jotta vastaaviin tilantei-

siin pystytään tulevaisuudessa varautumaan paremmin. Tulevaisuudessa varmasti 

striimaaminen lisääntyy myös isojen festareiden ja konserttien yhteydessä.  

Vastaaja2: Kokee, että tilanne on mahdollistanut uusille innovaatioille. Toivoo, että 

tästä opittuna työn tekeminen olisi monipuolisempaa, eikä aina tarvitsisi nähdä toista 

fyysisesti töiden takia. Vastaajan mielestä korona-aika tarjoaa myös monille mahdolli-

suuden pohtia, onko oikealla alalla ja haluaako tehdä nykyistä työtään tulevaisuudes-

sakin.  

Vastaaja 3: kokee, että korona-aika on mahdollistanut alaa uusille innovaatioille, kuten 

striimaus osana livekeikkaa, jolloin yleisö voi osallistua livekeikalle tai kotoa käsin. Eri-

laisia fuusioita tekniikoista ja myös uusia tapoja työskennellä, koska on esimerkiksi 
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itse hankkinut välineet etätyöskentelyyn yhdessä artistin kanssa, jota ei aiemmin pys-

tynyt tekemään. Kokee, että jo valmiiksi luovat ihmiset ovat olleet entistä luovempia 

esimerkiksi etätöiden ja uuden musiikin hyväksi.  

 

6.2 Tulokset: haastateltavat 4-9 

Kysymys 1: Millaiseksi koet livestriimauksesta saatavan korvauksen? 

Vastaaja 4 (artisti, mies, 35v.): Korvaus on vain murto-osa normaalista livekeikasta 

saatavasta korvauksesta. Palveluntarjoaja ja tekninen henkilökunta ottaa oikeutetusti 

oman korvauksensa ja kun bändi ottaa omansa, ei artistille jää juuri mitään.  

Vastaaja 5 (artisti, nainen, 49v.): Korvaus riippuu järjestävästä tahosta. Jos tilaajana 

esimerkiksi kaupunki tai muu vastaava, niin korvaus on sama, kuin livekeikasta saa-

tava. Jos järjestävä taho on yhdistys tai striimikeikan järjestää itse, korvaus voi olla 

pieni tai olematon.  

Vastaaja 6 (tuottaja, nainen, 27v): Tuotantoyhtiö ottaa vastuun eikä riskin kuuluisi 

koskaan olla artistin. Tulot tulevat lipputuloista ja yhteistyökumppaneilta. 

Vastaaja 7 (tuottaja, nainen, 26v.): Tuotantoyhtiö ja artisti saavat prosentuaalisesti sa-

man verran palkkatuloja striimikeikasta kuin livekeikasta. Striimikeikat ovat kuitenkin 

palkkioiltaan huomattavasti livekeikkoja pienempiä.  

Vastaaja 8 (artisti, mies, 46v.): Striimikeikat on hoidettu omakustanteisesti eikä niistä 

ole saatu tuloja. Normaalisti livekeikasta saadaan ennalta sovittu kiinteä keikkapalkka. 

Vastaaja 9 (tuottaja, nainen, 29v.): Ei ole ollut tekemässä striimikeikkaa, mutta henki-

lökohtainen mielipide on, että korvaus on hyvin pieni verrattuna livekeikkaan.  

 

Kysymys 2: Miten striimauksen kautta pystyy välittämään elämyksiä ja uusia koke-

muksia katsojalle? 

Vastaaja 4: Striimauksen kautta ei pysty välittämään yleisölle mitään ja vähiten elä-

myksiä. Livekeikalla kokemus perustuu vuorovaikutukseen artistin ja yleisön välillä.  

Vastaaja 5: Livekeikka ja striimaus eivät ole sama asia, mutta näkyvyyden ja oman hen-

kisen jaksamisen vuoksi niitä on hyvä välillä tehdä. 
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Vastaaja 6: Tuottajana ei osaa sanoa elämyksen välittymisestä mitään, mutta koska 

tekniikka kehittyy, niin kokemuskin voi muuttua.  

Vastaaja 7: Striimikeikkaa ei voi verrata livekeikkaan. Livekeikkaan liittyy vahvasti jän-

nitys tulevasta, muu yleisö ja artistin näkeminen livenä. 

Vastaaja 8: Striimi- ja livekeikka monella tapaa erilaisia kokemuksia. Livekeikalla ar-

tisti pystyy vaikuttamaan musiikin lisäksi myös valoihin, jotka puolestaan luovat tun-

nelmaa. Striimatessa katsojalle itselleen jää usein vastuu elämyksen välittymisestä. 

Vastaaja 9: Striimatut keikat tuntuu livekeikan korvikkeelta.  

 

6.3 Analyysi 

Haastateltavat 1-3 olivat kaikki joutuneet perumaan töitään pandemian vuoksi. Tästä 

syystä heillä kaikilla oli tulonmenetyksiä, kahdella jopa 50 prosentin edestä. Vain yksi 

haastateltavista 1-3 oli hakenut ja saanut tukea valtiolta. Muuten haastateltavien 1-3 

tulot koostuivat valtion tuista, Teosto-palkkioista sekä palkasta.  

 

Haastateltavista 1-3 yksi oli tehnyt striimikeikan, jonka kustannukset oli maksanut ti-

lannut taho. Haastateltava oli saanut palkan keikasta, mutta palkka oli pienempi, mitä 

livekeikasta olisi ollut. Myös muut haastateltavat olivat huomanneet, että striimi-

keikasta saatava korvaus on verrannollisesti pienempi kuin livekeikasta saatava, sillä 

välikäsiä on vähemmän ja yleisöä on vaikea saada sijoittamaan rahojaan striimikeik-

kaan. Haastateltavat 4-9 olivat myös sitä mieltä, että striimikeikasta saatava korvaus 

on pienempi kuin livekeikasta saatava. Tämä koski niin artisteja kuin tuottajiakin.  

 

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että livestriimin kautta elämystä ei pysty 

välittämään samalla tavalla kuin livekeikalla. Striimauksen katsottiin olevan pelkkä 

varjo oikeasta keikasta, jolle voi osallistua, kun muutakaan ei ole, mutta elämyksenä 

sitä ei voi laskea samaan kategoriaan livekeikan kanssa.  
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Haastateltavat 1-3 kokivat COVID-19-pandemian aiheuttaneen paljon haasteita ja tu-

hoa kulttuurialalle, sillä monet pienet toimijat ja yritykset ovat joutuneet hakeutumaan 

konkurssiin. Haastateltavat uskoivat vaikutusten näkyvän kesän 2020 lisäksi koko lop-

puvuoden ja myös ison osan vuodesta 2021. Tapahtuma-alan uskottiin ottavan isoim-

mat osumat. Kysyttäessä koronakriisin aiheuttamista mahdollisuuksista alalle, esiin 

nousivat teknologian kehittyminen sekä uudet innovaatiot. Teknologian uskottiin ot-

tavan isoja harppauksia eteenpäin ja tämän uskottiin auttavan tulevaisuudessa uuden-

laisien tapahtumien järjestämisessä. Haastateltavat uskoivat, että tästä oppineina alan 

toimijat osaavat tulevaisuudessa varautua vieläkin yllättävämpiin tilanteisiin kuin en-

nen.  

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kappaleessa pohditaan tutkimusaineistosta saatujen tulosten johtopäätöksiä, 

käytettyjä menetelmiä sekä tutkimuksen luotettavuutta. 

 

7.1 Johtopäätökset tutkimustuloksista 

Tutkimukseen osallistuneet kokivat, että kulttuuriala on oppinut koronakriisistä jo nyt 

paljon ja moni on löytänyt itsestään ja taiteesta uusia puolia, joita voi alkaa jalosta-

maan eteenpäin. Etätöiden mahdollisuus oli monelle vastaajalle positiivinen asia. Pan-

demian alalle tuomat mahdollisuudet liittyivät valtaosan tutkimukseen osallistuneiden 

mielestä tekniikan kehittymiseen ja striimaamiseen. Teknologia kehittyy nyt vauhdilla, 

joten uusia innovaatioita on odotettavissa niin esiintyjän, tuottajan kuin yleisönkin ko-

kemusta uudistamaan. 

 

Tuottajat ja artistit olivat yhtä mieltä siitä, että striimikeikoista saatava korvaus on liian 

pieni. Kun yhtälöön lisätään enemmän tekniikan osaajia, joiden ansiosta laadukkaat 

striimikeikat ovat mahdollisia, maksetaan muille vielä vähemmän palkkaa. Tuottajat 

tosin olivat yleisemmin tietämättömiä ansaintalogiikasta ja varsinkin euromääristä, 

joita artistit ovat saaneet koronakriisin alettua. Striimauksen ansaintalogiikkaa ei ko-

ettu epäreiluksi siinä mielessä, että korvaukset olivat prosentuaalisesti samansuuruisia 
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kuin livekeikoista saatavat korvaukset, mutta koska striimikeikoista maksetaan vä-

hemmän suhteessa livekeikkaan, niin ansainta jää pieneksi tai olemattomaksi. 

 

Tuloksista käy ilmi, etteivät vastanneet henkilöt kokeneet elämyksen välittyvän strii-

mauksen kautta yleisölle. Erään artistin vastaus ”tein muutaman striimikeikan ko-

rona-aikana ja täytyy sanoa etten nauttinut niistä sekuntiakaan” osoittaa hyvin ettei 

artisti itsekään nauti esiintymisestä pelkälle kameralle, vaan tarvitsee yleisön vuoro-

vaikutuksen hyvän keikkakokemuksen takaamiseksi. Kulttuurialan ihmiset ovat joutu-

neet vaikeaan tilanteeseen koronapandemian vuoksi, sillä ennen niin itsestään selvä 

asia kuin vuorovaikutus, on otettu keikkayhtälöstä pois. Olisi uudistettava joko itseään 

tai toimintatapojaan koronan jälkeiseen aikaan sopiviksi. Vastaajia mietitytti, että jos 

striimaus on tullut jäädäkseen, miten artisti pystyy luomaan tiiviin suhteen yleisöönsä. 

Striimaamisen mielekkyyttä niin esiintyjälle kuin yleisölle kritisoitiin suurimmassa 

osassa vastauksia. Striimaamisen ei koettu tuovan lisäarvoa taiteelle vaan sen koettiin 

pikemminkin ottavan jotain pois, kuten artistin ja yleisön välisen vuorovaikutuksen 

sekä yleisön toisistaan saavan energian.  

 

Yleiseksi teemaksi tutkimustuloksia tarkasteltaessa nousi kulttuurialan toimijoiden 

henkinen tila, joka huolettaa monia. Moni on menettänyt kaikki työnsä pitkältä ajalta 

eikä varmuutta tulevasta ole. Koronatukia kiitellään, mutta kyse on tilapäisestä ja yk-

sittäisestä tuesta, jolla ei kata koko vuoden tulonmenetystä. Tähän kaivataan ratkaisuja 

niin yksityisiltä tahoilta kuin valtiolliseltakin tasolta.  

 

7.2 Menetelmät ja tutkimuksen luotettavuus 

Menetelmät toimivat hyvin tutkimuksessamme. Kahden menetelmän analysointi sa-

massa tutkimuksessa tuotti kuitenkin haasteita, mutta tätä pystyisi hiomaan siten, että 

kysymykset olisivat täsmälleen samat molempia menetelmiä käytettäessä. Kyselylo-

makkeeseen lisäisimme enemmän adjektiivivaihtoehtoja, jotta vastaajan mielentila 

avautuisi paremmin hänen vastauksistaan. Jättäisimme kyselytutkimuksesta avoimet 

vastauskentät pois kokonaan, jotta analysointi helpottuisi. Avoimista vastauksista on 
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haastavaa tehdä kaavioita ja saada yhtenäistä dataa analysoitavaksi. Haastattelukysy-

mykset haastateltaville 1-3 oli tehty tietyille haastateltaville, joten kysymykset oli koh-

dennettu. Osa kysymyksistä ja vastauksista oli jätettävä kuitenkin pois analyysistä ja 

täten myös johtopäätöksistä, sillä ne eivät tuoneet lisäarvoa tutkimukselle tai niitä ei 

voitu esittää kaikille haastateltaville.  

 

Ennen kyselyn julkaisua tekijöitä mietitytti, olivatko kysymykset epäselviä tai liian mo-

nella tavalla tulkittavissa. Pohdinnassa oli myös olisiko vastaajat pitänyt rajata tiettyyn 

alan alahaaraan, mutta pohdinnoissa päädyttiin siihen, että jokainen vastaaja voi itse 

päättää, onko kysely heille tarkoitettu. Tällä keinolla vastaajiksi saatiin alan eri kul-

missa vaikuttavia henkilöitä, joka antoi tutkimukselle syvyyttä ja perspektiiviä. Erilai-

set vastaajat ja vastaukset rikastuttivat tutkimusta.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta on hyvä arvioida pohtimalla tutkimustulosten toistetta-

vuutta eli reliabiliteettia sekä tutkimuksen pätevyyttä eli validiutta. Tutkimuksen luo-

tettavuutta edesauttaa tutkimusprosessin jokaisen vaiheen tarkka kuvaus, jolloin lu-

kija saa hyvän käsityksen tutkimuksen kulusta eli miten loppupäätelmiin on päädytty. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2020, 231-233.) 

 

Tutkimus toteutettiin anonyymisti, jotta vastaajat uskaltaisivat vastata arkoihinkin 

asioihin totuudenmukaisesti. Tutkimusaineiston keruu tapahtui kesällä 2020, jolloin 

koronakriisin vaikutukset näkyivät alan toimijoille epätoivona eikä alan tai oman työ-

tilanteen jatkosta ollut vielä paljoa tietoa. Tutkimus ei ole helposti toistettavissa, sillä 

vaikka samanlaiselle otokselle esittäisi samat kysymykset, voivat tulokset olla hyvinkin 

erilaisia, kun aikaa koronakriisistä kuluu ja alan näkymät selkiytyvät. Tutkimuksen va-

liditeetti on hyvä, mutta ei loistava. Tämä johtuu tutkitun otoksen koosta ja siitä, miten 

saatuja tuloksia voidaan yleistää tai tässä tapauksessa ei voida kovinkaan vahvasti 

yleistää. Tutkimuksen luotettavuutta pohtiessamme huomasimme, miten ainutlaa-

tuista tilannetta olemmekaan päässeet tutkimaan, sillä täsmälleen vastaavaa tutki-

musta ei kukaan pääse enää tekemään.  
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Jokaista tutkimusta on mahdollista kehittää. Tähän tutkimukseen laittaisimme vä-

hemmän avoimia vastauskenttiä ja enemmän ennalta määriteltyjä vastausvaihtoeh-

toja. Tutkimusta olisi hyvä myös markkinoida enemmän, jotta saataisiin isompi otos 

kulttuurialan toimijoista.  

 

8 LOPUKSI 

 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ansaintalogiikka toimii livestriimauksessa ja kuinka 

elämyksiä saadaan tuotettua kuluttajalle digitaalisin menetelmin. Tutkimukseen osal-

listuneiden vastauksista voidaan päätellä, että livestriimaus ansaintamuotona on vielä 

hyvin keskeneräinen. Keikoissa on mukana useita tahoja, jotka ottavat oikeutetusti 

oman osuutensa voitoista, jolloin varsinkin taiteilijalle jää pieni siivu käteen. Elämyk-

siäkään ei vielä, jos koskaan, pystytä välittämään katsojalle samalla tavalla, kuin live-

keikoilla. Suunta voisi olla oikea, jos keskityttäisiin uusien elämysten tarjoamiseen eli 

esimerkiksi järjestettäisiin striimikeikka paikassa, jonne suuren yleisön olisi mahdo-

tonta muuten päästä.  

 

Tutkimus lisäsi tietoa kulttuurialan toimijoiden tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. 

Vastaavaa tutkimusta ei ole ennen tehty, koska kyseessä on uusi tilanne. Tutkimuk-

sesta saatuja tietoja olisi mahdollista hyödyntää esimerkiksi valtion myöntämien tu-

kien hyödyllisyyttä tai hakuastetta tutkittaessa. Tutkimuksesta hyötyisi myös erilaiset 

teknologiayritykset, jotka harkitsevat ajan ja resurssien sijoittamista striimaukseen ja 

sen eri alustoihin. Tutkimus antaa myös melko hyvän käsityksen kulttuurialan toimi-

joiden henkisestä jaksamisesta ja tulevaisuudenpelosta. Humak pystyy tukemaan 

alalle tulossa olevia opiskelijoita tarjoamalla innovaatiokoulutusta sekä opiskelijoiden 

stressinsietokyvyn ja henkisen jaksamisen kohentamiseen tähtäävää koulutusta. Hu-

mak voisi myös lisätä aloituspaikkojen määrää alkavissa koulutuksissa, jotta alan toi-

mijoilla olisi mahdollisuus kehittää itseään ja laajentaa ammattitaitoaan sillä aikaa, 

kun kulttuuriala koittaa päästä jaloilleen.  
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Jatkotutkimuksessa olisi hyvä selvittää, miten pandemian toinen ja mahdollinen kol-

mas aalto vaikuttaa alaan. Ensimmäisen aallon iskettyä kulttuuriala piti itsensä räpi-

köiden pinnalla, mutta miten käy, jos rajoitukset pannaan jälleen voimaan? Riittääkö 

töitä kaikille? Vaihtavatko monet alan toimijat kokonaan alaa uuden aallon pelossa? 

Saadaanko striimausalustat hiottua täydellisiksi ja saadaanko ansaintalogiikka kaikkia 

osapuolia suosivaksi? 

 

Kulttuurialaa on tuettu rahallisesti niin valtion kuin yksityistenkin tahojen toimesta. 

Monet alan toimijat ovat hakeneet tukia ja niitä myös saaneet. Kulttuurialan ahdinkoa 

on pyritty tukemaan myös erilaisilla kampanjoilla. Sanoma aloitti kesäkuussa 2020 

Anna sen soida -kampanjan, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomio kotimaisen mu-

siikkialan ahdinkoon ja kerätä tukivaroja muusikoille ja musiikin tekijöille (Teosto 

2020). Kriisi ei kuitenkaan ole ohi ja tukea tarvitaan edelleen. Tähän voisi auttaa val-

tion tai jonkin järjestön rahallinen tuki striimauskeikkojen palkkioihin. Näin striimi-

keikkoja olisi mielekkäämpää tehdä. Tukea ja apua tarvitaan myös tekniikan kehittä-

miseen.  

 

Valtioneuvosto luopui rajoituksista vähitellen 1.7.2020 alkaen. Ravintolat avasivat 

ovensa ja keikkoja pystyttiin järjestämään, kunhan järjestäjä huolehti turvaväleistä. 

Kulttuuriala nousi pohjamudista ja kaikki olivat innoissaan. Pandemian toinen aalto 

nosti kuitenkin päätään jo ennen, kun kesä oli vaihtunut syksyyn. Striimauksen alus-

toja on ollut aikaa kehittää, joten rajoitusten tullessa taas mahdollisesti voimaan, mo-

nen on toivottavasti helpompi aloittaa toimivat striimikeikat.  

 

Koronatilanne, suositukset ja rajoitukset muuttuvat koko ajan. Vaikka varsinaisia ra-

joituksia ei olisikaan voimassa, voi olla eettisesti kyseenalaista järjestää tapahtumia ja 

keikkoja. HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo Ylen A-studion haastatte-

lussa, että uusien tartuntojen määrä kertoo siitä, että ihmiset ovat arjessaan siirtyneet 

takaisin pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Hän suosittelee alle 10 hengen tapahtumia, 

jotta joukkoaltistumisilta vältyttäisiin. (Yle 2020.) Vaikuttaakin siis siltä, että COVID-

19 pandemia tulee vaikuttamaan kulttuurialaan vielä pitkään. 
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LIITTEET 

Liite 1: Livestriimaus ansaintamuotona 
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Liite 2: Haastattelurunko “Livestriimaus COVID-19 pandemian aikana” 

 

1.Millaisia töitä teet kulttuurialalla?  
 
2.Jouduitko perumaan keikkoja, esityksiä, yms. pandemian takia?  
 
3.Jos, niin kuinka paljon?  
 
4.Kuinka suuret taloudelliset tappiot olivat prosentuaalisesti? (Suunnilleen) 
 
5.Oletko pystynyt toteuttamaan esitykset (työt) striimattuina?  
Jos vastaus on “en”, niin miksi ei?  
 
6.Jos aloitit striimauskeikat, kuka maksoi niistä koituvat kulut?  
 
7.Jos teet striimauskeikkoja, saatko niistä korvauksen?   
 
8.Millainen korvaus on mielestäsi siihen, kuinka paljon livekeikasta maksetaan korvausta? 
Ansaintalogiikka? 
 
9.Missä määrin koet, että tuottamasi elämys välittyy katsojalle striimattuna?  
 
10.Millaiseksi koet elämyksen välittämisen striimauksen kautta? Millaisin keinoin elämyksen 
pystyisi välittämään? 
 
11.Oletko saanut/saamassa tukea valtiolta, säätiöltä, yksityiseltä taholta ja/tai joukkorahoituk-
sesta?  
 
12.Mistä tulosi koostuvat nyt pandemian aikana?  
 
13.Millaisia haasteita koet koronan aiheuttaneen kulttuurialan toiminnalle tulevaisuudessa? 
 
14.Millaisia mahdollisuuksia koet koronan aiheuttaneen kulttuurialan toiminnalle tulevaisuu-
dessa?  
 

 

 


