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työ on tarpeellinen online-keikkojen kysynnän ja tarjonnan kasvettua merkittävästi, mutta 

yhtyeiden ja yleisön väliseen vuorovaikutukseen pohjaava toteutus on vielä kehityskaa-

rensa alkutaipaleilla.   
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liseen keikkakokemukseen mukaan jotain uutta yleisöä kiinnostavaa, jota live-keikoilta 

vastaavasti puuttuu. 
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This thesis deals with ways to improve the chances of small and medium-sized bands, 

which mainly get their income from live gigs, to perform and earn income when live 

performances cannot be performed due to limitations. Although at the time of writing this 

thesis, many gig venues have reopened their doors to performing artists. It is still likely 

that similar situation will arise in the future, so we must be prepared well in advance. As 

a result of the pandemic, the work is necessary as the demand and supply of online gigs 

grows significantly, but the implementation based on the interaction between the bands 

and the audience is still in its first steps. 

 

In order for the performing bands to remain financially alive despite the exceptional cir-

cumstances, the industry requires development that would allow new digital and virtual 

implementations to replace traditional gigs. In this way, traditional gigs can be replaced 

both as an experience for the audience and as a source of income for the bands, so that 

both the spectator and the performer can benefit from the virtual event. Based on research, 

current online gigs do not offer the viewer the interaction that a traditional live gig can 

offer. This thesis looks for ways to increase interactivity for online gigs and explores new 

opportunities to bring something new to the virtual gig experience, which cannot be 

achieved from traditional live gigs. 

 

The implementation of the thesis has utilized written sources, interviews with artists and 

manager, questioners for fans of bands, as well as diverse online sources. As a final prod-

uct of the utilized material, a simple guide will be created, which can be used to make 

future online concerts more meaningful for both the audience and the performer. 
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1 JOHDANTO 

 

Joulukuussa 2019 Kiinassa todettiin keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi varmistui 

aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-CoV-2. Tämän täysin uuden koronaviruksen aiheut-

tamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-19, joka tulee sanoista corona, virus, disease. (THL 

2021.) Vuoden 2020 alussa maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian seurauksesta useita ylei-

sötapahtumia jouduttiin perumaan. Valtiot siirtyivät noudattamaan laajamittaisia kokoontumis-

rajoituksia pandemian leviämisen hillitsemiseksi. Musiikkialan osalta tämä tarkoitti käytän-

nössä sitä, että yhtyeet eivät päässeet esiintymään klubeilla tai muilla tapahtumapaikoilla. Live-

keikkojen perumisen seurauksesta virtuaalisien tapahtumien määrä alkoi kasvaa hurjaa vauhtia. 

Virtuaaliset tapahtumat käsittivät niin koulutustilaisuuksia, seminaareja, kursseja, kuin myös 

musiikkialasta puhuttaessa yhtyeiden keikkoja.  

    

Kulttuuriala kokonaisuudessaan elää tällä hetkellä suurten muutosten keskellä pandemiasta joh-

tuvista syistä, minkä vuoksi tämä opinnäytetyö on ajankohtainen varsinkin tilaajana toimivalle 

omalle toiminimipohjaiselle yritykselleni Alterstream Medialle. Yritykseni järjestää musiik-

kialan tapahtumia, toteuttaa yhtyeille musiikkivideoita, sekä tekee tiivistä yhteistyötä pienem-

pien ja keskikokoisten yhtyeiden kanssa. Yhteistyö käsittää lisäksi muun muassa promootio-, 

keikka- ja kiertuemanagerointitehtäviä. Alterstream Media tarvitsee tietoa, jolla yritys pystyy 

rakentamaan uusia kannattavia digitaalisia menetelmiä, joista yrityksen lisäksi hyötyvät perin-

teiset tulonlähteensä menettäneet pienemmät yhtyeet. Yrityksen tavoitteena on myös pystyä 

tarjoamaan fyysisten keikkojen vaihtoehdoksi mahdollisimman mielenkiintoinen ja uudistettu 

online-keikkakokemus niin yleisölle, kuin myös yhtyeille. 

 

Suurimmalla osalla valtavirtamusiikista poikkeavista yhtyeistä palkkatulot on lähes täysin si-

dottu fyysisten keikkojen kautta saataviin tuloihin. Jotta yhtyeet pysyisivät nykyisistä ja mah-

dollisista uusista poikkeusoloista huolimatta elossa, ala vaatii kehittymistä, jotta uusia digitaa-

lisia sisältöjä ja menetelmiä menetettyjen perinteisten fyysisten keikkojen tilalle pystytään ra-

kentamaan kannattavasti. Tällä tavalla perinteiset fyysiset keikat pystytään korvaamaan niin 

kokemuksena yleisölle, kuin myös tulonlähteenä yhtyeille. Työssä tutkitaan myös mahdolli-

suuksia parantaa yhtyeiden ja yleisön välistä interaktiivisuutta online-keikoilla. 
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Koska musiikkiala on kokonaisuutena laaja, tutkimus rajataan koskemaan vain valtavirtamu-

siikin ulkopuolelle jäävistä yhtyeistä, joiden toiminta-alue on keskittynyt pääsääntöisesti live-

esiintymisiin klubeilla, erilaisissa tilaisuuksissa ja pienemmillä festivaaleilla. Opinnäytetyössä 

tarkastellaan pandemian aiheuttamaa ilmiötä ja sen vaikutuksia yhtyeiden keikkatoimintaan. 

Tutkimuksilla haetaan uutta tietoa muuttuneesta tilanteesta, selvitään yleisön, sekä yhtyeiden 

tarpeet ja valmiudet virtuaalisiin konsertteihin. 

 

Opinnäytetyön tulevissa luvuissa käsitellään kerättyä tietoa vallitsevasta tilanteesta, kuten pan-

demian aiheuttamia ongelmia musiikkialalla toimiville yhtyeille ja yleisölle musiikkitapahtu-

mien saralla ja tutkitaan, millaisia metodeja alalla toimivat ihmiset käyttävät pärjätäkseen pan-

demian keskellä. Selvitetään, millaisia näkemyksiä faneilla ja yhtyeillä on fyysisten ja online-

keikkojen eroista, sekä mitä tapahtumissa osallisena olevat tahot tahtoisivat saada enemmän 

digitaalisena. Pyritään löytämään vastauksia, miten yleisön ja esiintyjän välinen yhteys voidaan 

säilyttää digitaalisessa maailmassa perinteisen keikan tapaan, miten tuoda mukaan uusia mah-

dollisuuksia, joita perinteiset fyysiset keikat eivät vastaavasti pysty tarjoamaan. Selvitetään 

yleisön ja yhtyeiden tarpeet fyysisten ja online-keikkojen suhteen. Tutkitaan, miten kerättyä 

tietoa voidaan hyödyntää perinteisien keikkojen korvaamisessa tai tukemisessa digitaalisessa 

ympäristössä järjestettävillä online-keikoilla. 

 

Tavoitteena on selvittää haastatteluilla, faneille suunnatun kyselyn, sekä kirjallisten ja digitaa-

listen lähteiden tutkimisen avulla online-keikkojen ja fyysisten keikkojen eroavaisuudet, kuten 

millaisia hyötyjä ja heikkouksia niistä löytyy ja millaisia erilaisia toimintamalleja voidaan hyö-

dyntää erityisesti online-keikoilla. Millä tavoin online-keikat pystyisivät tarjoamaan jotain eri-

tyistä, mitä ei voida toteuttaa fyysisillä keikoilla? Tässä opinnäytetyössä esitellyillä toimenpi-

teillä saatujen tulosten analysoinnilla pystytään selvittämään keikkoihin liittyvät tarpeet artistin 

ja yleisön näkökulmasta. Tuloksia hyödyntämällä pystytään rakentamaan teoriassa ideaali, pe-

rinteisen keikkakokemuksen korvaava tai sitä tukeva digitaalinen uudistettu elämys online-ym-

päristöön. Saatua tietoa hyödyntämällä oma yritykseni Alterstream Media pystyy suunnittele-

maan musiikkitapahtumia yhteistyössä toimivien pienempien yhtyeiden kanssa, joiden päätoi-

mialue ennen pandemiaa on liittynyt vahvasti fyysisten keikkojen ympärille. 
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2 FYYSISET KEIKAT 

2.1 Fyysisten keikkojen merkitys ja toimintamalli 

 

Live-keikkailu, eli fyysiset keikat ovat aina olleet keskeisessä osassa musiikkimaailmaa ja sen 

erilaisissa muodoissa yhtyeen yleisökannan rakentamisessa. Fyysiset keikat ovat mahdollista-

neet yksilöllisten fantasioiden ja mieltymysten toteuttamisen, sekä rakentaneet lukuisia musiik-

kimaailman ikoneita ja kulttuurillisia myyttejä. Historiallisesti ennen nauhoitettua ääntä, mu-

siikki koettiin aina live-esiintymisenä. Musiikkiesityksen termi “live” tarkoittaakin sitä, että 

yleisö on fyysisesti läsnä esiintyjän läheisyydessä ja esitys pystytään näin ollen kokemaan suo-

rana reaaliaikaisena jatkumona esiintyjältä yleisölle. Tämä ideologia on keskeisessä osassa var-

sinkin rock-musiikille, joka syntyi 1960-luvulla. (Shuker 2012, 47.) 

 

Klubit ja pubit ovat pysyneet aina pääpaikkoina live-musiikille. Kummatkin paikat tarjoavat 

harjoittelualustan lupaaville paikallisille artisteille ja yhtyeille. Klubikeikat sisältävät myös niin 

kutsuttuja “showcase”-iltamia, joissa useat yhtyeet voivat esitellä kykyjään. Kaikenlaiset ilta-

mat ovat tärkeitä kokemuksen kartuttamiseen, fanikannan kasvattamiseen ja uusien kontaktien 

hankkimiseen musikkialalta. Klubit ovat myös pääpaikka suurelle osalle faneista, varsinkin pie-

nempien paikkakuntien kohdalla, joissa isoja esiintymisareenoita ei ole lainkaan. (mt 48.) Aloit-

taville yhtyeille fyysisten keikkojen pääpaino ei ole rahassa, vaan yhtyeen näkyvyyden lisää-

misessä. Aloittelevien yhtyeiden kohdalla ongelmaksi voi koitua se, että keikkoja ei saa ilman 

näkyvyyttä ja näkyvyyden lisäämiseksi keikat ovat tärkeässä asemassa.  Yhtyetoiminnan yksi 

keskeisimmistä asioista on päästä esiintymään fyysisesti, eli livenä yleisölle. (Hokkanen 2021.)  

 

Nykyään keikkapaikkojen määrät ovat huomattavasti pienentyneet, koska monet esiintymisso-

pimukset tehtiin ennen niin, että baarin myyntituotosta maksettiin yhtyeille palkkio ja nyky-

sukupolven nuoriso juo vähemmän alkoholia. Lähivuosina lisäksi monilta legendaarisilta keik-

kapaikoilta loppui tilojen vuokrasopimukset ja keikkapaikat lopettivat toimintansa kokonaan. 

Esimerkiksi kyseisiä paikkoja ovat Helsingin live-skenen Virgin Oil, Nosturi ja The Circus. 

Myös Tampereen Jack the Rooster lopetti toimintansa. (Spellman 2000, 93; Hätinen 2019; 

Venttola 2021.) 
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Yleensä yhtye tietää etukäteen keikkapaikan ja sen teknisen infon, mikä auttaa suunnittelemaan 

keikan toteutuksen etukäteen ja ehkäisee jännitystä keikan aikana. Suomessa on rajallinen 

määrä keikkapaikkoja valtavirtamusiikista poikkeaville pienille ja keskikokoisille yhtyeille, 

jolloin keikkapaikat ovat jo valmiiksi tuttuja monille yhtyeille. Fyysinen esitys on hyödyllinen 

yhtyeiden näkökulmasta myös siksi, että heti keikan jälkeen on helpompi saada seuraava keik-

kavaraus, sillä promoottori vielä muistaa yhtyeen ja hänet on saatu vakuutettua yhtyeen osaa-

misesta. On hyvä ottaa heti yhteyttä kaikkiin musiikkialan ihmisiin, keihin on tutustunut keikan 

aikana, sillä verkostoituminen on tärkeää. On myös otettava huomioon yleisö, eli jos yhtyeellä 

ei ole aikaa rakentaa asiakaspalvelua yhtyeen faneille, heille voi tulla olo, ettei heillä ole aikaa 

käydä keikoilla. Tästä syystä yhteisön rakentaminen on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, 

jotta fanit voivat tuntea olevansa osa perhettä. Esimerkiksi fanit voivat äänestää esitettävistä 

kappaleista. Tämä rakentaa uskollisen fanikunnan, joista koostuu yhtyetoiminnan ydin. 

(Spellman 2000, 117-120; Hokkanen 2021; Borg 2014, 114.) 

 

Kansainvälisesti toimiva suomalainen Teosto kerää tekijänoikeuskorvauksia ja maksaa ne mu-

siikin säveltäjille, sovittajille, sanoittajille ja kustantajille. Teostoon liittyneet yhtyeen jäsenet 

saavat Teoston kautta korvauksia fyysisistä keikoista. (Teosto 2021.) Esimerkiksi tamperelai-

sen vaihtoehtometallia soittavan Medeia nimisen yhtyeen tuloista osa syntyy Teosto-korvauk-

sista ja osa Gramex-korvauksista, joita tulee muun muassa radiosoiton kautta. (Peltola 2021). 

 

2.1.1 Interaktiivisuus 

 

Jos yhtyeellä ei ole aikaa rakentaa asiakaspalvelua yhtyeen asiakkaille, eli faneille, heille voi 

tulla olo, ettei heillä ole aikaa käydä keikoilla. Tästä syystä yhtyeen ja fanien yhteisön rakenta-

minen on yksi tärkeä menetelmä yhtyeen markkinointistrategiassa, jotta fanit voivat tuntea ole-

vansa osa yhtä isoa iloista perhettä. Esimerkiksi fanit voivat äänestää esitettävistä kappaleista. 

Tämä rakentaa uskollisen fanikunnan, joista koostuu yhtyetoiminnan ydin. (Borg 2014, 114.) 

Sosiaalisessa mediassa on nykyisin todella paljon käyttäjiä, joten oman videon erottuminen 

muista on haasteellista. Siksi fanikannan kanssa rakennettava yhteys on tärkeässä asemassa, 

jotta videoita halutaan katsoa. Uudella sukupolvella on suuri valikoima, josta valita heitä kiin-

nostavat kohteet. Tästä syystä heitä ei kiinnosta enää vanhat suhteet, jolloin yhtye keskittyi vain 

julkaisemaan musiikkia kuluttajille. Nykyään yleisö arvostaa lähisuhteita, joissa he pääsevät 
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tutustumaan konkreettisiin ihmisiin ja vasta sen jälkeen ihmisen luomaan taiteeseen. Näyttä-

mällä ihmisille, että heistä välitetään, niin on hyvin todennäköistä, että he tekevät samoin. (Lla-

guno 2020.) 

 

Yhtyeen ja yleisön välisen interaktiivisuus on erittäin tärkeää. Mikäli yleisö on lakoninen, se 

vaatii yhtyeeltä huomattavasti enemmän ponnisteluita panostaa keikkaan koko sydämellään. 

Joka tapauksessa yhtyeen on esiinnyttävä samalla tasolla niin yhdelle, kuin myös 1000 päiselle 

yleisölle, sillä se yksikin ihminen on maksanut lipusta. Ilman faneja yhtye ei menesty, joten 

jokainen fani on tärkeä. Mikäli esiintymislavan edessä on 500 ihmistä, yhtye esiintyy varmasti 

intensiivisemmin, kuin pienessä pubissa, jossa yleisössä on vain 20 ihmistä. Energia tarttuu 

yleisöstä yhtyeeseen ja toisin päin, eli interaktiivisuuden merkitys näyttelee suurta roolia kei-

koilla. (Hokkanen 2021.) 

 

2.1.2 Fanituotteiden myynti keikoilla 

 

Yhtyeiden fyysiset keikat ovat monessa tapauksessa osana kiertuetta, jossa yhtye esitellään uu-

sille potentiaalisille faneille ja oheistuotteiden ostajille. Samalla rakennetaan imagoa ja vahvis-

tetaan omaa fanikuntaa. (Shuker 2012, 49.) Bändin fanituotteille on yleensä järjestetty oma tiski 

(Spellman 2000, 119-120). Fanituotteiden myynti live-esiintymisissä on yhtyeille toinen tulon-

lähteistä. Monesti myynti on riippuvainen pienestä myyntitilasta, tuotteiden rajallisesta mää-

rästä, kuten esimerkiksi fanipaitojen eri tyyleistä ja koosta. Fanituotteet ovat periaatteessa T-

paitoja, lippalakkeja, huppareita, tarroja, julisteita, kangaskasseja ja muita tuotteita, joihin yh-

distyy yhtyeen nimi tai logo. Fanituotteet voivat tuoda luotettavan tulonlähteen erityisesti sil-

loin, kun pienet vaihtoehtomusiikkia esittävät yhtyeet tarjoavat levyjä tai esiintyvät ilmaiseksi 

faneilleen. Yleisin paikka fanituotteiden myynnille on keikkapaikka tai nettisivut. (Borg 2014, 

153-154.) Fanituotteet tukevat yhtyettä ja pääsääntöisesti niiden graafiseen ilmeeseen on nähty 

vaivaa. Useat fanit keräävät fanittamansa yhtyeen tuotteita. Monesti keikoilla myydyt fanituot-

teet ovat myös rajoitettuja painoksia, joita ei muualta voi ostaa ja varsinkin kiertueita varten 

tehdyt fanituotteet yleensä myydään kiertueen aikana loppuun. Mitä erikoisempi ja innovatii-

visempi fanituote on kyseessä, sen helpommin tuote myydään loppuun. Esimerkiksi Ember 

Falls nimisen yhtyeen keulahahmosta tehdyt nuket aiheuttivat kilpailua fanien keskuudessa yh-

tyeen Japanin kiertueella. Monet olivat valmiita tarjoamaan suuria summia, jotta voisi saada 

kyseisen nuken itselleen ennen kiertueen päättymistä. (Hokkanen 2021.) 
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2.2 Fyysisten keikkojen tyypit 

 

Yleisimmät keikkatyypit voidaan jakaa kuuteen erilaiseen ryhmään, joita ovat paikalliset kei-

kat, toisena keikat toisessa kaupungissa, jonka jälkeen palataan takaisin kotiin, kolmantena pit-

kän matkan keikka, jonne lennetään esimerkiksi lentokoneella ja palataan keikan jälkeen takai-

sin kotiin, esimerkiksi seuraavana päivänä. Pitkän matkan keikat ovat pääsääntöisesti isompien 

artistien juttu. Neljäntenä keikkailumuotona on minikiertueet. Näiden kesto on yleensä parista 

päivästä viikkoon, jonka jälkeen artisti palaa kotiin. Viidentenä keikkailutyyppinä on täysi kier-

tue, joka kestää yli viikon. Joissain tapauksissa kesto voi olla jopa muutaman vuoden mittainen. 

Viimeisenä keikkatyyppinä on yksityistilaisuudet, jotka voivat olla esimerkiksi yritysten tilaa-

mia. (Owsinski 2021.) 

 

Esiintymispaikkana toimivat ulkoilmakeikat, festarit, areenat, teatterit, baarit, messukeskukset 

ja klubit (Epstein 2014). Lisäksi yhtyeet voivat saada keikkoja risteilyaluksilta, yksityisistä ti-

laisuuksista, kouluista ja hotelleista (Spellman 2000, 98-100). Useat vaihtoehtomusiikkia esit-

tävät yhtyeet törmäävät siihen, että varsinkin pienemmillä paikkakunnilla ei ole vaihtoehtoiseen 

musiikkityyliin keskittyviä keikkapaikkoja, eikä paikkakunnan ihmisiä yksinkertaisesti kiin-

nosta yhtyeen musiikkityyli. Tästä syystä yhtyeiden kannattaa etsiä muita mahdollisuuksia 

esiintymiselle tyypillisten keikkapaikkojen sijasta ja esimerkiksi järjestää itse tapahtuma, joka 

keskittyy oman musiikkigenren ympärille. Tapahtumia voidaan toteuttaa esimerkiksi elokuva-

teattereissa, ostoskeskuksissa, radioasemilla, perinteisissä ruokaravintoloissa, kahviloissa, 

omakotitaloissa, varastotiloissa, hotellihuoneissa ja jopa vanhainkodeissa. (Robley 2013.) 
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3 KEIKAT VIRTUAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ 

 

3.1 Virtuaalinen keikkaympäristö 

 

Puhuttaessa videokuvan ja äänen välittämisestä tietoverkossa eteenpäin, käytetään usein sanon-

taa striimaus (suoratoisto). Striimaus voi käsittää jonkin tiedoston esittämistä tai reaaliaikaan 

tapahtuvaa live-striimausta, joka tapahtuu online-ympäristössä. Jotta striimaus onnistuu, se tar-

vitsee tuekseen ääni- ja kuvalähteen, niiden kompressointia tietoverkon siirtoa varten ja pääte-

laitteen, jolla striimaus voidaan katsoa. Näitä päätelaitteita on perinteisen television lisäksi esi-

merkiksi tietokone, tabletti ja matkapuhelin. (Mediatrade 2018.) Tämän työn osalta yhtyeiden 

virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvista keikoista käytetään nimikettä online-keikka, joka poh-

jaa striimaukseen.  

 

Yleensä pienistä keikoista ei odoteta paljoa, koska lava ja tilat ovat pieniä (keikkapaikan kapa-

siteetti voi olla jopa vain 50 henkilöä). Siksi näissä olosuhteissa on aika vaikea järjestää isoa ja 

hienoa lavaesitystä. Kuitenkaan kukaan ei estä yhtyettä rakentamasta omaa konseptia ja pyrkiä 

viihdyttämään yleisöä visuaalisesti. (Rutter 2011, 53.) Pienen tilan hyödyntämisestä online-

keikan visuaalisen näyttävyyden saavuttamiseksi voidaan nähdä The Barricaden järjestämästä 

online-tapahtumasta, jossa esiintyi yhdysvaltalainen yhtye Bad Omens (Childres 2020). Myös 

yhteistyö muiden yhtyeiden kanssa voi tuoda uusia faneja, sillä esiintymällä toisen yhtyeen 

kanssa esimerkiksi samalla online-keikalla, toisen yhtyeen fanit näkevät kummankin yhtyeen 

keikat (Hokkanen 2021). 

 

 

Kuva 1: Bad Omens, pienen tilan hyödyntäminen (Sumerian Records 2021). 
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3.2 Online-keikat ennen COVID-19-pandemiaa 

 

Online-keikkoja on järjestetty jo ennen pandemiaa. Esimerkkinä on suomalainen Negative yh-

tye, joka järjesti vuonna 2011 syyskuun yhdeksäs päivä online-keikan, joka taltioitiin Akun 

Tehtaalla. Tapahtuma toteutettiin LiveMusicStage.com:n nettisivujen kautta, johon yleisö pys-

tyi ostamaan lipun viiden euron hintaan. (Negative 2011.) 

 

Kuva 2: Kuvakaappaus Negativen live-striimauksesta Akun Tehtaalla (Negativewideos 

2011). 

 

Kolme tuntia kestävän ikärajattoman online-keikan aikataulu julkaistiin muun muassa yhtyeen 

Facebook-sivuilla ja aikataulu ilmoitettiin Suomen, Englannin, Meksikon ja Tokion ajassa. Ta-

pahtuma tarjosi lipun ostaneelle yleisölle mahdollisuuden vaikuttaa esityksen sisältöön äänes-

tämällä yhtä kappaletta, jolloin Negative tulisi esittämään eniten ääniä saaneen kappaleen kei-

kallaan. Tapahtuman kuvauksessa puhutaan myös yleisön mahdollisuudesta kysyä yhtyeeltä 

kysymyksiä reaaliajassa. Näiden lisäksi yhtyeen esitykseen oli lisätty muita instrumentteja, 

joita fyysisissä live-esityksissä ei ollut aikaisemmin nähty. Tapahtumasta teki erityisen myös 

se, että jokainen lipun ostanut pääsi suoraan lavan eturiviin ja yhtyeen jäsenet pääsivät näke-

mään yleisön reaktiot ja aplodit nettikameran välityksellä esiintymispaikalla.  (Negative 2011.) 
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3.3 Online-keikat pandemian aikana 

 

Pandemia toi isoja haasteita tapahtuma-alalle sulkiessaan keikkapaikkojen ovet ja pysäyttäen 

kulttuuritoiminnan lähes täysin. Monet kulttuurialan työntekijät menettivät työpaikkansa ja tu-

lot romahtivat. (Weckström 2020.) Kun monet keikat oli peruttu, esiintyjien oli etsittävä muita 

keinoja, millä voisi toteuttaa keikkoja yleisölle. Esimerkiksi suomalainen pop-laulaja Saara 

Aalto joutui perumaan joulukonserttikiertueensa vuonna 2020. Yleisölle annettiin mahdollisuus 

saada rahansa takaisin ostetuista lipuista, mutta toisena vaihtoehtona tarjottiin mahdollisuutta 

osallistua ostetulla lipulla Nofear company - online-alustalla toteutetulle konsertille. Lippumää-

riä vielä lisättiin, sillä osallistujamäärälle ei ollut enää rajoitetta. Lippumäärien lisäämisen seu-

rauksesta monet fanit olivat kiitollisia uudesta mahdollisuudesta. (Korpela 2020.)  

 

Online-keikan aikana on mahdollista järjestää myös online-myyntiä tuotteille, kuten perintei-

sellä fyysisellä keikalla. Onlinessa tapahtuva tuotemyynti ei ole yleensä riippuvaista tuotteiden 

määrästä ja mahdollisesti puuttuvista vaatekoista. Yhtyeellä on myös mahdollisuus ottaa yh-

teyttä “print-on-demand” yrityksiin, jotka voivat tuottaa juuri oikean määrän fanituotteita vä-

hentääkseen kustannuksia ja varastointimäärää. Esimerkkinä yhteistyö vaatetusbrändi The Bar-

ricaden ja hardcore-yhtyeiden Bad Omensin ja We Came as Romansin kanssa. The Barricade 

järjesti ilmaisen online-keikan edellä mainituille yhtyeille, jonka aikana fanit pystyivät osta-

maan eksklusiivisia, eli yksinomaisia fanituotteita, joita ei muualta ollut mahdollista saada. Il-

mainen tapahtuma toi fanit alustalle, jossa oli suora tuotemyynti. (Borg 2014, 154; Childres 

2020.) 

 

Vastaavia ilmaisen tuotteen tapauksia on ollut paljon ennen pandemiaakin, esimerkiksi vuonna 

2010 Prince antoi oman levynsä ilmaiseksi brittilehden välissä. Levy ei ollut kuitenkaan varsi-

naisesti ilmainen, sillä fanien piti joka tapauksessa ostaa lehti. Vastaavanlaiset ilmaisen tuotteen 

taktiikat kasvattavat fanikantaa ja ohjaavat faneja kohti muita yhtyeen tuotteita, joita voi olla 

myynnissä esimerkiksi yhtyeen online-kaupassa. (Rutter 2011, 171-172.) 
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Pandemian alussa yhtyeiden piti keksiä vaihtoehtoja rajoitusten takia ja yksi oleellisimmista 

vaihtoehdoista oli online-keikat ja niiden lisäksi erilaisiin kilpailuihin osallistuminen. Pienem-

mistä ja keskikokoisista yhtyeistä puhuttaessa suomalainen vaihtoehtomusiikin edustaja Blind 

Channel otti tietoisen riskin ja päätti osallistua Euroviisuihin, jossa yhtyeet ja artistit pääsevät 

esiintymään rajatulle yleisölle fyysisesti, mutta samalla miljoonille katsojille valtakunnallisesti 

television ja erilaisten online-alustojen kautta. Euroviisuihin osallistuminen nosti yhtyeen suu-

ren kansan suosioon keskellä pandemiaa. Euroviisuista saatu sijoitus teki yhtyeestä nopeasti 

maailmanlaajuisesti tunnetun, joten pandemia toimi heidän kohdallaan siirtymänä keskikokoi-

sesta yhtyeestä suureksi yhtyeeksi. (Hokkanen 2021.)  

 

Suomalainen metalliyhtye Stam1na järjesti 11.5.2020 virtuaalisen keikan Helsingin Kulttuuri-

talolla. Tapahtuman tuotannosta vastasi Sunborn Live Stream, joka tuottaa konseptillaan mo-

nipuolisia inteaktiivisia virtuaalitapahtumia. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Sunborn Li-

ven ja RajuLiven kanssa. Keikan lisäksi tapahtumassa oli mahdollista kokea meet & greet-osio, 

jossa yleisö pääsi nettiyhteyden välityksellä keskustelemaan yhtyeen kanssa chatissa. Juonta-

jaksi tapahtumaan oli valittu stand up-koomikko Ali Jahangiri. Lipun ostaneet fanit pystyivät 

myös katsomaan keikkatallenteen jälkikäteen 48 tunnin ajan. (Live24magazine 2021.) 

 

3.3.1 Keikat sosiaalisen median kautta 

 

Internet pystyy yhdistämään yhtyeen musiikin ja fanit ylitse maiden rajojen, sekä tarjoamaan 

enemmän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja musiikin jakamiselle (Shuker 2012, 184). Nykyään 

internet on tärkeä työkalu jokaisella muusikolla. Esimerkiksi artistit ja managerit ilmoittava 

tulevista keikoista, sekä niiden peruuntumisista. (Spellman 2000, 188.) Artistien kannattaa olla 

läsnä sosiaalisessa mediassa ja esiintyä siellä mahdollisimman useasti. Tällöin artisti voi ohjas-

taa faneja haluamaansa suuntaan. (Rutter 2011, 158.) Suunnitteilla olevaa uutta palvelua voi-

daan testauttaa ensin faneilla, jonka jälkeen siihen voidaan tehdä sen vaativia muutoksia. Vasta 

tämän jälkeen palvelun tuotantoon voidaan uhrata enemmän rahaa. Toisin sanoen, kastetaan 

varvas ensin veteen, jotta saadaan tietää veden lämpötila ennen kuin hypätään veteen. (Borg 

2014, 51.) 
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Sosiaalisen median vaikutus on kasvanut huomattavasti ja Flinkkilän mukaan se on jopa par-

haimmillaan radiosoittoa toimivampi tapa saavuttaa uutta yleisöä yhtyeelle. Sisällön on oltava 

kiinnostavaa, koska tällaista materiaalia jaetaan innokkaasti eteenpäin ja yhtyeen yleisömäärät 

voivat kasvaa reilusti. Yhtyeiden on myös huomioitava se, että jokaisella sosiaalisen median 

alustalla on omat säännöt, jotka muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi on tärkeää muistaa, että sosiaali-

nen media ei ole yhtyeille huvittelupaikka, vaan tärkeä työkalu saavuttaa uusia faneja, syventää 

fanisuhteita ja edistää yhtyeen myyntityötä. (Flinkkilä 2014.) Online-keikkojen järjestäminen 

sosiaalisen median kautta on halpaa ja helppoa. Monet yhtyeet striimaavat fyysisetkin keikat 

puhelimen videokameraominaisuutta hyödyntäen Instagramiin ja Facebookkiin ihan vain siksi, 

että muutkin kuin fyysisesti keikalla läsnä olleet ihmiset voivat nauttia keikasta. Tällä menetel-

mällä pystytään sitouttamaan ihmisiä seuraamaan yhtyeen toimintaa sosiaalisessa mediassa ja 

pidetään faneista huolta lisäämällä vuorovaikutteisuutta. Pitämällä fanit tyytyväisenä, yhtyeen 

fanikantakin kasvaa nopeammin. (Hokkanen 2021.) 

 

Yhtyeillä on mahdollisuus käyttää esimerkiksi seuraavia sosiaalisen median kanavia: Face-

book, TikTok, Instagram, YouTube. Huomioitavaa on kuitenkin se, että jokaisella kanavalla on 

oma tarkoituksensa ja oikean kanavan valinta riippuu yhtyeen markkinointitavoitteista. Esimer-

kiksi Instagram on enemmän nuorten kanava ja sillä on helppo houkutella ihmisiä yhtyeen si-

vuille julkaisemalla kiinnostavaa interaktiivista sisältöä. Facebook on laaja kanava, jonka hyviä 

puolia on se, että voit tavoittaa suuren määrän ihmisiä, mutta huono puoli on se, että Faceboo-

kissa on myös eniten yrityksiä, joten muista vastaavista erottuminen on haasteellista. (Niko 

2021.) 

 

Instagramissa tehdyistä kokonaisista online-keikoista voidaan mainita brittiläinen yhtye Elbow, 

joka on toteuttanut online-keikkoja pandemian aikana Instagram kanavallaan. Nämä toteutettiin 

niin, että jokainen yhtyeen jäsen esiintyi omasta kodistaan käsin. Yhtye pyysi faneiltaan etukä-

teen kappalesuosituksia, jotka yhtye lopulta esitti online-keikallaan. Toisena esimerkkinä on 

irlantilainen laulaja Hozier, joka on esittänyt musiikkiaan livestriimauksina Instagramin ja Fa-

cebookin kautta. (Forsyth & Qureshi 2020.) 

 

YouTube on hyvä online-kanava yhtyeille, sillä se maksaa tekijänoikeusmaksuja videoiden kat-

selumäärien mukaisesti. Lisäksi YouTube on kasvava alusta, jossa katsojien ja katseluiden 

määrät jatkuvasti kasvavat, mikä johtaa alustaa käyttävien tahojen rahamäärien kasvuun. (Mul-

ligan 2020.) Kun COVID-19-pandemia sulki maailman, ihmiset yhdistyivät netin välityksellä. 
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Tämä tapahtui myös YouTubessa, jossa myös isot artistit kuten Elton John, Radiohead, Post 

Malone ja Grateful Dead alkoivat julkaista online-keikkojaan faneilleen, joita fanit pystyivät 

seuraamaan reaaliaikaisesti olohuoneistaan. (Rivera 2021.) 

 

TikTok on suhteellisen uusi alusta, jossa yhtyeet ja muusikot voivat mainostaa omaa musiikki-

aan. Pitää muistaa, että alustalle julkaistavien videoiden on oltava lyhyitä (maksimissaan 60 

sekuntia, mieluummin kuitenkin 15 sekuntia, sillä katsojat pitävät lyhyistä videoista), luovia ja 

originelleja. (Llaguno 2020.) Nykyään TikTokilla on uusi ominaisuus, jossa voidaan toteuttaa 

livestriimauksia. Näiden avulla esiintyjä voi saada striimauksen aikana lahjoituksia, uusia fa-

neja ja lisätä näkyvyyttä. Jotta striimaus onnistuu, esiintyjällä on oltava yli 1000 seuraajaa. 

(TikTok 2021.) 

 

Twitch kuuluu myös sosiaalisen median kanaviin, jonka kautta on mahdollista striimata erilai-

sia tapahtumia ja keikkoja. Esimerkiksi elokuussa vuonna 2020 Twitchin kautta oli järjestetty 

Inoculation Streaming Festival pienempien keikkapaikkojen tukemiseksi. Festivaalilla esiintyi 

noin 20 gootti- ja industrialmusiikin yhtyettä, jotka saivat Twitchin kautta lahjoituksia esiinty-

misiensä aikana. Tämän jälkeen tuotot lahjoitettiin eteenpäin pienemmille keikkapaikoille, 

jotka olivat toimineet kyseisen genren yhtyeiden esiintymispaikkoina ennen pandemiaa. (Face-

book Event 2020.) 

 

Sosiaalisen median sivut voivat tuoda analyyttistä tietoa kohdeyleisöstä, esimerkiksi kuinka 

monta ihmistä on reagoinut jaettuun julkaisuun tykkäämällä, kommentoimalla tai jakamalla 

julkaisua eteenpäin, sekä selvittää fanikannan maantieteelliset alueet. Kohdeyleisön analysoin-

nilla voidaan rakentaa visuaalinen representaatio hyödyntämällä kuvia faneista. Kuvat auttavat 

luomaan tarkkoja ratkaisuja koskien fanituotteiden ulkonäköä, esiintymispaikkoja, sekä sosiaa-

liseen mediaan julkaistavien mainosten sävyä, ulkonäköä ja tunnetta. Lopullinen tavoite on an-

taa faneille juuri sitä, mitä he tarvitsevat ja haluavat. (Borg 2014, 32, 130-231.) 

 

3.3.2 Netissä toimivat LIVE-alustat 

 

Nykyään internet tarjoaa valtavan määrän erilaisia online-keikkoja mahdollistavia striimaus-

alustoja, joista yhtye voi valita omansa. Suosituimpia näistä ovat esimerkiksi: Streamlabs, 

Brandlive, Panopto, Vimeo Livestream, Muvi, Afton Tickets, AVATARA Island, Uscreen, 
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Wowza, Dacast, Qumu, YouNow, Jumbo, StageIt, StreetJelly, OnJam, Kaltura, Brightcove, 

StreamShark ja JamKazam. (Sourceforge 2021.) 

 

Kun COVID-19-pandemia iski Suomeen, yhtyeiden piti etsiä uusia keinoja esiintyä ja yksi 

niistä keinoista oli juuri esiintyminen internetissä hyödyntämällä striimausalustaa. Näin Zoan 

yritys toteutti JVG:n vuoden 2020 vappukeikan pandemian Suomen alkutaipaleen alla burst.fi 

-alustallaan. Keikka toteutettiin kuvaamalla keikka green screeniä vasten ja vaihtamalla taus-

talle Senaatintori. Burst.fi -alustan toteutus on ensimmäisiä suuria virstanpylväitä virtuaalisesti 

toteutettavan keikkailun alalla. (Mankkinen 2020). JVG:n lisäksi Burstin alustan kautta on to-

teutettu suomalaisen artistin Alman keikka, jonka aikana burst.fi -alustan käyttäjät pystyivät 

luomaan oman avatarin. Tämän avulla katsoja pystyi lähettämään esiintyjälle kasvojen ilmeitä 

ja eleitä, eli olla interaktiivisesti osallisena keikalla. Avatarit auttoivat artistia ja yleisöä saa-

maan yhteisöllistä perinteisen fyysisen keikan tapaista tunnelmaa. Koko keikka oli lipun osta-

neille katsottavissa vielä 48 tunnin ajan keikan päättymisestä. (Helsinkipäivä 2020.) 

 

Suomeen on syntynyt enemmänkin omia alustoja, kuten Semilive, joka toimii online-tapahtu-

mapaikkana, tarjoten yhtyeiden online-keikkoja, erilaisia koulutuksia ja myös webinaareja. 

Keikkoja on mahdollista seurata mistä vain ympäri maailman. Ostetut liput ovat henkilökohtai-

sia ja katsominen tapahtuu Semiliven alustalla tietokoneella, tai jopa mobiilisovelluksen avulla, 

lipun ostaneen ensin kirjauduttua sivuille sisään. Esiintyjäkaartiin on kuulunut muun muassa 

Amorphis, Mariska, Olli Herman ja Lost Society. (Semilive 2021.) 

 

Tamperelainen Nekalassa toimiva Virta.Live yhdistää lähetyksissään analogista ja digitaalista 

tekniikkaa. Virta.live on toteuttanut muun muassa Dave Lindholmin online-keikan yhteistyössä 

tamperelaisen Vastavirta-Klubin kanssa. Online-keikka etenee juontajan avustuksella ja saman-

aikaisesti katsojat voivat osallistua tapahtumaan keskustelupalstan kautta. Keikan loputtua siir-

rytään Dave Lindholmin haastatteluun. Online-keikka on myös myöhemmin nähtävillä esimer-

kiksi Virta.Liven nettisivuilta. (Virta.Live 2021.)  

 

3.3.3 Hybriditapahtumat 

 

Hybriditapahtuma on tapahtuma, johon voi osallistua joko fyysisesti paikan päällä, tai seurata 

tapahtumaa verkosta online-yhteyden avulla. Hybriditapahtuma on kuin televisiossa esitettävä 

http://burst.fi/
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live-konsertti, jossa itse tapahtumassa on yleisöä ja samanaikaisesti tuhannet muut voivat seu-

rata konserttia televisionsa välityksellä. Kyseiset tapahtumat ovat kuitenkin pääsääntöisesti 

suunnattu ensisijaisesti vain joko fyysisesti paikalla oleville, tai television toisella puolella si-

jaitsevalle katsojalle. Hybriditapahtumat kun on suunniteltu tasavertaisesti niin virtuaalisesti 

tapahtumaa seuraaville, kuin myös paikan päällä olevalle yleisölle. (Autio 2021.) 

 

Kuva 3: Esimerkki hybriditapahtumaan osallistumisesta (mt 2021). 

 

Jotta hybriditapahtuma saadaan toteutettua järkevästi, luodaan tapahtumalle niin sanottu las-

keutumissivu, josta löytyy tarvittava tieto tapahtumasta. Sivulla on tuotava esille niin hinnasto, 

kuin myös fyysisen tapahtuman osoite ja online-sivusto, josta striimaus välitetään katsojalle 

(mt 2021). 

 

Osallistujille on tuotava selkeästi ilmi, mitä kumpikin osallistumisvaihtoehto tarkoittaa, sillä 

hybriditapahtuma on käsitteenä vielä hyvin uusi. Hyvä ohjeistus on tärkeää kumpaankin vaih-

toehtoon osallistuvalle henkilölle. Varsinaisen tapahtuman toteutuksessa on huomioitava kum-

matkin versiot, eli huomioidaan fyysisesti paikalla olevat, sekä online-keikkaa internetin väli-

tyksellä seuraavat henkilöt. Online-alustaa suunnitellessa on hyvä huomioida myös ihmisten 

kommentointimahdollisuudet esimerkiksi online-alustan chatin, eli keskustelualueen kautta. 

(mt 2021.)   

 

Jo ennen pandemiaa vuonna 2019, YouTube yhdisti voimansa yhdysvaltalaisen festivaalin 

Coachellan kanssa ja järjesti kahden viikonlopun mittaisesta festivaalista reaaliajassa striimat-

tavan tapahtuman. Online-tapahtumaan oli mahdollista ostaa liput, jotka ostettuaan katsoja 
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pääsi näkemään ruudun välityksellä mm. Billie Eilishin, Weezerin ja Kid Cudin keikat. (Spang-

ler 2019.)   

 

Tampereella ja Helsingissä sijaitseva G Livelab tarjoaa fyysisten keikkojen lisäksi myös online-

keikkoja. Yritys aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 2016 ja rantautui Tampereelle 2019. 

COVID-19-pandemian myötä G Livelab alkoi tarjoamaan perinteisten fyysisten keikkojen li-

säksi myös online-keikkoja. Tampereen G Livelab on saanut useita palkintoja vuosien varrella, 

joista kaksi viimeisintä on vuodelta 2021 sisältäen Tampereen kaupungin vuoden kulttuuriteko 

-palkinnon ja vuoden musiikkiklubin Industry Awards -palkinnon. (G Livelab 2021.) 

 

Kuva 4: G Livelabin hybridikeikka (mt 2021). 

 

Kun mietitään yhtyeen keikkatulojen lisäämistä, on mahdollista yhdistää fyysinen keikka on-

line-striimauksen kanssa. Yhdysvaltalaisen metalcore-yhtye We Came as Romans järjesti koti-

kaupungissaan Detroitissa fyysisen keikan, jonka liput maksoivat 25 dollaria ja keikka oli lop-

puunmyyty. (Saint Andrews Detroit 2021.) Ilman lippua jääneille faneille annettiin kuitenkin 

mahdollisuus nähdä esiintyminen kokonaisuutena muutama päivä keikan jälkeen striimauksena 
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netistä. Näin yhtye pystyi ansaitsemaan lisää rahaa samasta tilaisuudesta. (Barricade 2021.)   

 

Kuva 5: Mainos netissä järjestetystä online-keikasta (mt 2021). 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimusmenetelmissä käsitellään tässä työssä hyödynnettyjä menetelmiä, jotka koostuvat kir-

jallisten ja digitaalisten lähteiden tutkimisesta, alalla toimivien tahojen haastatteluista, sekä 

kahdelletoista sosiaalisen median verkostojen kautta valikoiduille aktiivisesti fyysisillä kei-

koilla käyville faneille suunnatusta kyselystä. Tutkimusmenetelmien taustoja ja tarkoitusperiä 

avataan tässä luvussa tarkemmin. Tietoperustan avulla, haastatteluilla ja kyselyillä pyritään sel-

vittämään, voidaanko online-keikoista kehittää uudistettu tapa nauttia musiikkia ja millaisia 

eroavaisuuksia sillä tulisi olla fyysisesti toteutettaviin live-keikkoihin verrattuna. Tutkimusme-

netelmillä pyritään selvittämään, millaisia esteitä online-keikkojen toteutuksella on vastassa ja 

miten nämä voidaan poistaa, vai voidaanko niitä poistaa lainkaan. Tutkimustuloksilla pyritään 

selvittämään online-keikkojen tulevaisuudennäkymät fyysisten keikkojen korvaajana, tai pysy-

vänä uutena keikkailumuotona fyysisten keikkojen rinnalla. Tutkimusmenetelmien avulla saa-

tuja tuloksia avataan työn seuraavassa pääluvussa 5 Aineiston analyysi. 

 

4.1 Kirjallisuus ja digitaaliset lähteet 

 

Selvitystyössä hyödynnetään erilaisten alaan liittyvien kirjallisten ja digitaalisten lähteiden tut-

kimusta ajalta ennen COVID-19-pandemiaa ja pandemian jälkeen. Tässä tutkimuksessa käytet-

tiin viittä kirjaa ja 13 digitaalista lähdettä. Lisäksi tarkasteltiin erilaisia yhtyeiden ja tapahtuma-

järjestäjien sosiaalisen median kanavia ja virallisia nettisivuja. Näillä tutkimusmenetelmillä 

avataan tarkemmin, miten pandemia on muokannut musiikkialan tapahtumatoimintaa, sekä yh-

tyeiden, että yleisön näkökulmasta. Tutkitaan, millaisia uusia esiintymisvaihtoehtoja pande-

mian aikana on syntynyt online-tapahtumakentälle ja kuinka niitä on alettu hyödyntämään pe-

rinteisten fyysisten keikkojen korvaajina.  

 

4.2 Haastattelut 

 

Haastattelut pohjaavat haastattelijan ja haastateltavan väliseen vuorovaikutukseen, jossa kes-
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kustelu voi olla lähes spontaania. Erona haastattelussa ja spontaanissa keskustelussa on kuiten-

kin haastattelun institutionaalisuus, sillä haastattelulla on oma määränpää, johon pyritään oh-

jaamalla keskustelua ja kannustamalla haastateltavaa vastaamaan laadittuihin kysymyksiin. 

Haastattelun aikana yleensä tehdään muistiinpanoja tai haastattelu nauhoitetaan.   Haastattelut 

voidaan toteuttaa myös sähköpostitse tai internetin välityksellä. Haastatteluiden ja kyselyiden 

perustana on, että tavalliset ihmiset toimivat samanaikaisesti niin tiedon lähteinä kuin myös 

kohteina. (Ruusuvuori 2005, 13, 23, 57, 265.) 

 

Valitsin haastattelun yhdeksi metodiksi, jotta voidaan selvittää tarkemmin alalla toimivien ta-

hojen ajatuksia online-keikoista, niiden hyödyistä, haitoista ja mahdollisuuksista. Haastattelut 

toteutettiin perinteisellä haastattelutapaamisella (Hokkanen) ja internetin välityksellä TEAMS- 

ja Google Meet-sovelluksia apuna käyttäen (Aaltola, Peltola, Nyman).  Haastatteluihin on osal-

listunut pienten ja keskikokoisten keikkailevien yhtyeiden jäseniä, yhtyeen manageri ja tapah-

tumapaikan omistaja. Haastatteluiden kautta on mahdollista saada ensikäden tietoa siitä, mikä 

alan tilanne on juuri nyt ja millaisia muutoksia ala tarvitsee selviytyäkseen mahdollisten uusien 

karanteeni- ja sulkutilanteiden aikana. 

 

4.2.1 Haastateltavat 

 

Christopher Hokkanen omistaa ohjelmatoimisto Lee Agencyn, joka on perustettu vuonna 2014. 

Yrityksessä Hokkanen toimii edustamiensa yhtyeiden agenttina, promoottorina ja managerina. 

Tällä hetkellä Hokkasella on asiakkainaan suomalaiset yhtyeet Ember Falls ja Everwaver. En-

nen ohjelmatoimistouraansa Hokkanen on ollut laulajana ja basistina useassa pienessä ja kes-

kikokoisessa yhtyeessä, kuten Suicide Love Boat. Hokkasen valinta haastatteluun perustui sii-

hen, että Hokkasella on vahvaa monivuotista kokemusta tapahtumien tuottamisesta ja yhtyei-

den kanssa toimimisesta varsinkin pienempien ja keskikokoisten yhtyeiden ympärillä. Haastat-

telu toteutettiin 13.11.2021 Tampereella Ratinan liikekeskuksessa sijaitsevassa Robert’s Cof-

fee:ssa.  

 

Alex Aaltola on toiminut punk-yhtyeissä vokalistina ja basistina jo 90-luvulta lähtien. Aaltola 

on myös järjestänyt erilaisia punk- ja hardcore-musiikkityyliin pohjaavia tapahtumia ympäri 

Suomea, joissa on esiintynyt myös isompia ulkomailta tuotuja artisteja, kuten yhdysvaltalainen 
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punk-musiikin veteraani Ignite. Tällä hetkellä Aaltola toimii yhtyeen Part Time Killer nokka-

miehenä, vastaten yhtyeen kappaleiden sävellyksestä ja sanoituksesta, graafisesta ilmeestä, 

sekä keikka- ja oheistuotemyynnistä. Aaltola myös laulaa ja soittaa yhtyeessä bassoa. Aaltola 

valikoitui kokemuksensa perusteella yhdeksi haastateltavaksi, sillä Aaltola edustaa pieniä ja 

keskikokoisia yhtyeitä, jotka ovat opinnäytetyön keskiössä. Haastattelu Aaltolan kanssa toteu-

tettiin TEAMS-sovelluksen välityksellä 8.11.2021. 

 

Nipa Nyman toimii tamperelaisen pienille ja keskikokoisille yhtyeille esiintymispaikaksi suun-

natun Maanalaisen yhtenä vetäjänä. Nyman on myös jäsenenä tamperelaisen elävän musiikin 

ja DIY-kulttuurin tukemiseen keskittyvässä osuuskunnassa Kulttuuriosuuskunta TRELMU:ssa. 

Maanalainen avautui vuonna 2017, josta alkaen paikka on tarjonnut puitteet esiintymiselle niin 

aloitteleville, kuin myös kokeneemmille yhtyeille. Nyman valittiin haastateltavaksi siksi, että 

Nyman on toiminut tapahtumatuotannon kentällä niin artistin, kuin myös keikkapaikan edusta-

jana, joista hänellä on monien vuosien kokemus. Nymanin haastattelu toteutettiin Google Meet 

-alustalla 13.11.2021.  

   

Samuli Peltola on tamperelainen kokenut muusikko, joka on esiintynyt tuhansilla keikoilla niin 

pienten, keskikokoisten kuin myös isojen yhtyeiden kanssa. Peltolan yhtyeistä tunnetuin on 

vaihtoehtometalliin erikoistunut Medeia, joka on julkaissut neljä albumia ja esiintyy niin pie-

nillä, kuin isoillakin keikkapaikoilla ympäri maailman. Peltolalla on yli 20 vuoden kokemus 

pienten ja keskikokoisten yhtyeiden parissa toimimisesta. Peltolan nykyinen yhtye Medeia 

edustaa keskikokoista suomalaista vaihtoehtometallimusiikkiin keskittyvää yhtyettä. Peltolan 

haastattelu toteutettiin TEAMS-sovelluksen avulla 14.11.2021. 

 

4.3 Kvalitatiivinen kysely 

 

Kvalitatiivisella, eli laadullisella kyselyllä saadaan syvällistä tietoa kohteeksi valikoiduilta hen-

kilöiltä. Tavoitteena on saada syvällisempää ymmärrystä aiheeseen vastaajan näkökulmasta. 

Kyselyn vastausten perusteella pystytään ymmärtämään tutkittavan aiheen ongelmia parem-

min. (SurveyMonkey 2021.) Menetelmä on niin sanottu ymmärtävä menetelmä, jossa tutkija 

laatii etukäteen kysymykset, joihin tutkimushenkilöt voivat vastata vapaamuotoisesti aihealu-
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eeseen liittyvistä mielipiteistään ja kokemuksistaan. Tällä menetelmällä pystytään kartoitta-

maan aiheeseen liittyviä ilmiöitä kokonaisuudessaan. Tutkimusmenetelmää käytetään joko it-

senäisenä tutkimuksena, tai kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän kanssa. (Tilastokeskus 2021.)  

 

Kvalitatiivinen kysely järjestettiin kymmenelle useasti keikoilla käyvälle ihmiselle. Kyselyyn 

osallistuneet henkilöt valittiin sosiaalisen median verkostojen kautta ja rajattiin henkilöihin, 

jotka ovat enemmän kohdeyleisöä juuri Alterstream Median yhteistyöverkostossa oleville yh-

tyeille ja muille vastaavaan suuruusluokkaan kuuluville yhtyeille. Valitut henkilöt ovat kei-

koilla aktiivisesti käyviä, joille varsinkin pienten ja keskikokoisten yhtyeiden fyysiset keikat 

on suunnattu. Kvalitatiivisella kyselyllä pyrittiin selvittämään eroavaisuuksia, mielipiteitä ja 

parannusehdotuksia online-keikkoihin, jotta kokemuksesta voidaan saada mahdollisimman 

miellyttävä niin yhtyeiden, kuin myös yleisön kannalta.  
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5 AINEISTON ANALYYSI 

 

Tässä pääluvussa käydään läpi tutkimusmenetelmistä saatuja tuloksia. Menetelmät on jaettu 

omiin alalukuihin, joissa tuloksia analysoidaan omissa kappaleissaan, alkaen alalla monia vuo-

sia työskennelleiden ja toimivien henkilöiden haastatteluista. Haastatteluiden jälkeen viimei-

senä käsitellään sosiaalisen median verkostojen kautta valituille, aktiivisesti fyysisillä keikoilla 

käyville faneille suunnatun kyselyn kautta saadut vastaukset.  

 

5.1 Christopher Hokkasen haastattelu 

 

Käsiteltäessä pienten ja keskikokoisten yhtyeiden tulolähteitä, Hokkanen (2021) kertoo oheis-

tuotteiden myyntitulojen olevan suurempi, kuin varsinaiset esiintymispalkkiot. Esimerkkinä 

Ember Fallsin keikka Japanissa, jossa esiintymispalkkio oli 500,00€, mutta oheistuotteita myy-

tiin keikan aikana 1100,00€ arvosta. Hokkanen (2021) mainitsee: 

 

Oheistuotteiden eksklusiivisuus ja tarkoin harkittu ulkonäkö näyttelee merkittävää 

roolia tuotteiden myyntiä ajatellen. Levymyynnin osalta myynti on pientä, sillä ny-

kyään fyysiset levyt myyvät todella huonosti. 

 

Tuloja syntyy kuitenkin digitaalisista yhtyeen musiikin kuunteluista, joita kuitenkin vaaditaan 

reilusti, jotta tulot näkyisivät konkreettisesti tilipussissa. Keikkailua Hokkanen (2021) pitää tär-

keimpänä asiana yhtyetoiminnassa, sillä se tuo näkyvyyttä ja motivoi yhtyettä jatkamaan. (Hok-

kanen 2021.) 

 

Oheistuotteiden tarkka suunnittelu ja toteutus näyttelee tärkeää roolia tuotteiden menekin ja 

suosion kannalta, joten niiden tuottamiseen on vain panostettava. Eksklusiiviset tuotteet ovat 

myyntivaltteja varsinkin vannoutuneimpien fanien keskuudessa. Fyysisten levyjen myynti-

tuotto on heikompaa verrattuna digitaalisten julkaisujen myyntiin, tai niistä saatujen toistojen 

määrään pohjaavaan tuloon, eli digitaalisuus on ajanut fyysisten myyntien ohitse. (Hokkanen 

2021.) 

 



27 

 

 

Pandemian seurauksesta syntyneiden rajoitteiden takia fyysiset keikat loppuivat täysin ja pa-

kotti yhtyeet miettimään uusia vaihtoehtoja, kuten online-keikat ja mitä Blind Channel yhtye 

teki, osallistua Euroviisuihin. Uusia vaihtoehtoja fyysisten keikkojen tilalle keksimällä yhtyeet 

voivat saavuttaa mahdollisesti jopa suuremman fanikannan, kuin perinteisten fyysisten keikko-

jen kautta. Hokkanen (2021) kokee nykytilanteen olevan kuitenkin jo parantunut, sillä ko-

ronapassin käyttöönoton ja rokotusten ansiosta monet keikkapaikat ovat avanneet jälleen ovia 

esiintyjille. Hokkasen (2021) mielestä online-keikat ovat hyvä vaihtoehto perinteisille kei-

koille, mutta vertaa niitä kuitenkin samaan kokemukseen, kuin laittaisi yhtyeen live-dvd:n soit-

timeen, ilman konkreettista vuorovaikutteisuutta yleisön ja yhtyeen välillä. Hokkanen (2021) 

huomauttaa: 

 

Lisäksi online-keikat ovat parempi vaihtoehto, kuin vain kadota yhtyeenä kokonaan 

näkyvistä. 
 

Online-keikkojen avulla voidaan säilyttää yhteys faneihin ja saada mahdollisesti myös rahal-

lista hyötyä. Yhtyeiden motivaatioon vaikuttaa myös vahvasti se, seuraavatko ihmiset online-

keikkaa. Pahimpana Hokkanen (2021) kokee kuitenkin vuorovaikutteisuuden puuttumisen, on-

line-keikan järjestämisen vaikeudet, huomioiden kaluston vuokraamisen ja toteuttamiseen vaa-

dittavat kustannukset. Myös haastetta tuo yhtyeelle esiintyä tyhjässä huoneessa pelkälle kame-

ralle. (mt 2021.) 

 

Pienemmistä ja keskikokoisista yhtyeistä puhuttaessa tuotantokustannukset voivat nousta liian 

korkeiksi, jotta laadukkaan online-keikan toteuttaminen olisi järkevää. Interaktiivisuuden puute 

yhtyeen ja yleisön väliltä tuo haasteita oikeanlaisen esiintymismotivaation saavuttamiseksi, 

mutta online-keikkojen avulla voidaan kuitenkin pitää jonkinasteista yhteyttä yhtyeen faneihin, 

sekä hyötyä online-keikasta mahdollisesti rahallisesti. (mt 2021.) 

 

Yhtyeen ja yleisön välisen interaktiivisuuden Hokkanen (2021) kokee erityisen tärkeänä. Jos 

yleisö on lakoninen, se vaatii yhtyeeltä huomattavasti ponnisteluita panostaa keikkaan koko 

sydämellään. Kuitenkin yhtyeiden on esiinnyttävä samalla tasolla niin yhdelle, kuin myös 1000 

päiselle yleisölle, sillä se yksikin ihminen on maksanut lipusta. Ilman faneja yhtye ei menesty, 

joten jokainen fani on tärkeä. Mikäli esiintymislavan edessä on 500 ihmistä, yhtye esiintyy 

varmasti intensiivisemmin, kuin pienessä pubissa, jossa yleisössä on vain 20 ihmistä. Energia 
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tarttuu yleisöstä yhtyeeseen ja toisin päin, eli interaktiivisuus on merkittävässä roolissa kei-

koilla. (mt 2021.) 

 

Mikäli Hokkanen (2021) järjestäisi online-ympäristössä keikan, hän toteuttaisi sen sosiaalisen 

median kanavien kautta niiden kustannusten ja helppokäyttöisyyden takia. Sosiaalisen median 

avulla voidaan jakaa reaaliaikaista videokuvaa myös fyysiseltä keikalta, jolloin nekin fanit, 

jotka eivät päässeet fyysiselle keikalle, saavat kokea keikan edes pienemmässä mittakaavassa. 

Näillä julkaisuilla yhtyeet voivat ilahduttaa fanejaan, joka osaltaan sitouttaa faneja yhtyeen toi-

mintaan ja tuo myös uusia faneja. Hokkanen (2021) kuitenkin toivoo, että varsinaisista online-

keikoista päästäisiin eroon ja voitaisiin palata takaisin konkreettisiin fyysisiin keikkoihin, joissa 

yhtyeiden ja yleisön välinen interaktiivisuus on huipussaan. (mt 2021.) 

 

5.2 Alex Aaltolan haastattelu 

 

Aaltolan (2021) mukaan yhtyeille tärkeimmät tulonlähteet syntyvät fyysisten keikkojen esiin-

tymispalkkioista, oheistuotteiden myynnistä ja internet-alustoille ladattujen kappaleiden tois-

toista maksettavista korvauksista. Fyysisten levyjen tulot ovat pienentyneet vuosien saatossa 

huomattavasti, eikä niistä saadut tulot enää tuota merkittävää summaa yhtyeen tulorakentee-

seen. Vaikka yhtyeiden esiintymispalkkiot ovat suhteessa pieniä, kokonaisuutena keikoilta saa-

tavat tulot ovat tuotteliaita, sillä oheistuotteiden myynti esiintymispalkkioiden lisäksi nostaa 

tulotason positiiviseksi. Monilla pienillä yhtyeillä ei ole taustalla levy-yhtiöitä tai muita tuotta-

jia, joten studiokulut, instrumenttipäivitykset ja harjoittelutilojen vuokrat paikataan oheistuot-

teiden myynnillä. Eksklusiivisien tuotteiden myynnin Aaltola (2021) kokee järkeväksi. (Aaltola 

2021.) 

 

COVID-19-pandemian myötä Aaltolan (2021) yhtyetoiminta pysähtyi täysin. Rajoitusten ai-

kana keskityttiin uusien kappaleiden tekemiseen, perhe-elämään ja seurattiin tilanteen kehitty-

mistä sivusta. Aaltolan (2021) yhtye Part Time Killer on suunnitellut fyysisten keikkojen to-

teuttamista vuodelle 2022, mikäli rajoitukset antavat myötä. (mt 2021.) 

 

Aaltola (2021) pitää online-keikkoja hyvänä ideana, mutta niiden tason pitäisi vastata parem-

min lippuhintoja. Mikäli pääsylipun ostamista vaaditaan, online-keikan toteutuksen olisi oltava 
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tasokas. Kännykkäkameralla kuvatut online-keikat eivät ole mitenkään järkeviä.  Aaltolan 

(2021) mukaan online-keikoista puuttuu tunnelma ja tunteet, eikä aitoa vuorovaikutusta synny. 

Mikäli vuorovaikutusta pyritään toteuttamaan kommenttien kautta tekstimuodossa chat-alus-

talla, se ei vastaa sitä vuorovaikutteisuutta, mikä fyysisellä keikalla syntyy. Aaltola (2021) pai-

nottaa online-keikkojen ongelmana tunnelman puuttumisen lisäksi myös äänentoistoa, sillä on-

line-keikan äänenlaatu riippuu täysin henkilön äänentoistojärjestelmästä. Online-keikoilta 

puuttuu se äänimaisema, mikä fyysisellä keikalla on, käsittäen myös muiden ihmisten äänet. 

Ryhmän innostuneisuus puuttuu online-keikoilta, jolla on suuri merkitys myös esiintyvälle yh-

tyeelle. Yleisön innostuneisuus tarttuu yhtyeeseen ja keikka on kokonaisuutena energisempi. 

Vastaavasti myös eleetön yleisö voi latistaa yhtyeen tunnelman lavalla. Aaltola (2021) vertaa 

ihmisiä laumaeläimiin, jotka tarvitsevat fyysistä kontaktia, joka online-maailmassa toteutetta-

vilta keikoilta puuttuu. Online-keikan toteuttaminen on Aaltolan (2021) mielestä verrattavissa 

treenikämpällä soittamiseen, jossa ei ole yleisöä paikalla. (mt 2021.) 

 

Online-keikkojen hyödyistä Aaltola (2021) mainitsee yleisön kannalta sen, että oman lempiar-

tistin keikan näkeminen on helpompaa. Näissä konkreettista on keikkojen tuotantoarvot, eli 

keikan on näytettävä ja kuulostettava hyvältä, jotta se voi tuoda lisäarvoa katsojalle. Isompien 

yhtyeiden osalta online-keikat toimivat, sillä taustalla on isommat tuotantokoneistot, eli isompi 

budjetti toteuttaa keikka online-ympäristössä. Ammatikseen musiikkia tekeville artisteille on-

line-keikat toimivat jonkinasteisena tulonlähteenä. Aaltola (2021) huomauttaa: 

 

Mikäli pienemmät ja keskikokoiset yhtyeet haluaisivat toteuttaa toimivan online-

keikan, se vaatisi suhteita toteuttaviin tahoihin, jotta budjetissa pystytään säästä-

mään.  

 

Oikeanlaiset kamerat ja äänentoistojärjestelmä on oleellinen osa toteutusta. Pienet ja keskiko-

koiset yhtyeet harvoin tekevät musiikkia täysin ammatikseen, joten heidän kohdallansa online-

keikat eivät näyttele isoa roolia. (mt 2021.) 

 

Mikäli Aaltolan (2021) yhtye Part Time Killer tulisi toteuttamaan online-keikan, se toteutettai-

siin sosiaalisen median ilmaisten alustojen kautta. Online-keikan tarkoituksena olisi tarjota fa-

neille jotain fyysisten keikkojen korvaajaksi. Aaltolan (2021) mukaan tulevaisuudessa ollaan 

kuitenkin menossa enemmän kohti fyysisiä keikkoja keinolla millä hyvänsä. Tällöin toteutuk-

sen suunnittelu jää tapahtumatuottajille, miten fyysinen keikka toteutetaan turvallisesti ja niin, 

että rajoitukset voivat sallia fyysisen keikan. (mt 2021.) 
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5.3 Nipa Nymanin haastattelu 

 

Nymanin (2021) mukaan tamperelainen keikkapaikka Maanalainen tarjoaa yhtyeille lipputu-

loista syntyvään provisio-osuuteen pohjautuvia sopimuksia fyysisistä keikoista. Provision li-

säksi esiintyjille tarjotaan kiinteä pohjapalkka. Esiintyvät yhtyeet valitaan niiden vetävyyden 

pohjalta, eli Maanalainen vertailee esiintyjiä ja valitsee esiintymään yhtyeet, jotka tuovat mu-

kanaan myös yleisöä. Nyman (2021) kertoo: 

 

Maanalainen tarvitsee paljon yleisöä fyysisille keikoille, jotta myös keikkapaikan 

kustannukset voidaan kattaa. Pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset py-

säyttivät Maanalaisen toiminnan lähes täysin, jolloin tulotaso laski huomattavasti 

peruuntuneiden keikkojen myötä.  

 

Maanalainen järjesti toukokuussa 2020 online-keikan, joka toimi kulttuurialan tukikeikkana. 

Online-keikalla pyrittiin keräämään rahaa Maanalaisen toiminnan tukemiseksi. Online-keikalle 

myydyillä lipuilla pystyttiin keräämään muutamia satasia. Kaikki tuotot käytettiin Maanalaisen 

toiminnan ylläpitämiseen ja tukikeikalla esiintyneet yhtyeet esiintyivät ilman keikkapalkkaa. 

Nyman (2021) kokee online-keikat ristiriitaisena, jossa tapahtuman rahallinen tuotto ei välttä-

mättä jakaudu oikein tekijöiden, tuottajien ja artistien keskuudessa niin isommissa, kuin myös 

pienemmissäkin lipputuloihin pohjaavissa online-keikoissa. Mikäli Maanalainen jatkaisi on-

line-keikkojen toteuttamista, tuotanto tultaisiin suhteuttamaan siihen, millaisilla laitteilla keik-

kaa tullaan yleisön puolelta katsomaan. Pienemmän vaihtoehto- ja indie-musiikin kuulijakunta 

todennäköisimmin katsoo keikan kännykällä. Kalliin tuotannon sijasta panostettaisiin keikan 

taustamateriaaliin, johon olisi pääsy vain online-keikalle lipun ostaneilla.  Online-keikkojen 

varsinaiset hyödyt Maanalaisen toimintaan nähden jäävät pieneksi, vain pienten tukikeikkojen 

varaan. Online-keikoilta puuttuu myös ihmisten tunteet, joita ei voi virtuaalisesti tuoda esille. 

Nymanin (2021) mukaan monella pienellä tamperelaisella keikkapaikalla on ollut online-keik-

koja, joiden lipputulomyynnillä on pyritty keräämään tukea keikkapaikan normaaliin toimin-

taan, kun fyysiset keikat ovat olleet rajoitusten myötä peruttu. Maanalaisen lisäksi tukikeikkoja 

on järjestänyt myös muun muassa Telakka ja Vastavirta-Klubi. (mt 2021.)  

 

Online-keikkojen parhainta antia ovat olleet artistien haastattelut, jotka fyysisiltä keikoilta 

puuttuvat. Virta.Live yhdistää striimauksissaan analogista ja digitaalista tekniikkaa sopivalla 
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suhteella yhteen, jolloin sisällön seuraaminen on mielenkiintoista. Nyman uskoo, että pande-

mioita on tulossa vielä monia, joka ajaa päättäjät suurten kysymysten äärelle koskien kulttuu-

ritoimintaa. Pidetäänkö online-keikat jatkossakin fyysisten keikkojen rinnalla?  (mt 2021.) 

 

5.4 Samuli Peltolan haastattelu 

 

Pandemian vaikutus Peltolan (2021) Medeia-yhtyeen toimintaan vaikutti vain vähäisesti, sillä 

yhtye oli julkaissut levyn juuri ennen pandemiaa ja ehtinyt tekemään levyn mainostuskiertueen. 

Pandemian seurauksesta kuitenkin muutama keikka oli jouduttu perumaan, joista merkittävim-

mäksi Peltola (2021) mainitsee yhtyeen kaksi Japanin keikkaa. Peltola (2021) kertoo yhtyeen 

tulojen syntyvän pääsääntöisesti Teoston ja Gramexin kautta tulevista lisenssimaksuista eli ro-

jalteista, sekä fyysisistä keikoista. Peltola (2021) kertoo: 

 

Fyysisillä klubikeikoilla keikkapalkkiot kattavat pääsääntöisesti keikoista aiheutu-

neet kulut, mutta festivaalikeikoista maksettavista keikkapalkkioista jää jotain 

myös esiintyjille.  

 

Suurin tulonlähde syntyy Peltolan (2021) mukaan kuitenkin fanituotteiden myynnin kautta, 

joita myydään fyysisillä keikoilla ja online-kaupan kautta. Eksklusiivisia fanituotteita Medeia 

on tuottanut yhden kappaleen. Kyseessä oli kaulakoru, jota tuotettiin vain muutama kappale. 

Pääsääntöisesti Medeian fanituotteita painatetaan useita kappaleita, joita on saatavilla keikoilta 

ja yhtyeen omasta online-kaupasta. (Peltola 2021.) 

 

Keikan aikana syntyvä yleisön ja yhtyeen välinen interaktiivisuus on Peltolan (2021) mukaan 

tärkein osa keikkaa. Yleisö pystyy lataamaan yhtyeeseen virtaa ja myös yhtye pystyy tarjoa-

maan yleisölle energisemmän kokemuksen, joka päättyy intensiiviseen keikkakokemukseen 

niin yhtyeen, kuin myös yleisön osalta. Medeia ei ole tehnyt yhtäkään online-keikkaa pande-

mian aikana, sillä Peltola (2021) ei ole kokenut tarvetta online-esiintymiselle yhtyeensä suh-

teen. Peltola (2021) kokee online-keikkojen jäävän jollain tasolla kuitenkin osaksi live-kulttuu-

ria, johon tullaan vielä kehittämään menetelmiä ja uusia toimivia alustoja. Peltolan (2021) mie-

lestä on todennäköistä, että tulevaisuudessa yhtyeet tulevat toteuttamaan fyysisten keikkojen 

lisäksi myös online-keikkoja. Hybridikeikkoja on ollut ennen pandemiaa, mutta Peltola (2021) 
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uskoo hybridikeikkojen uudistuvan entuudestaan laadukkaammaksi tulevaisuudessa. (mt 

2021.) 

 

Hyötyinä Peltola (2021) näkee online-keikoissa taloudellisen puolen, jolla yhtye voi saada tu-

loja, mikäli online-keikka toteutetaan järkevästi hyvässä tarkoin valitussa kohteessa ja hyvillä 

laitteilla. Mikäli Medeia toteuttaisi online-keikan, tärkeimpänä elementtinä olisi toteutuksen 

laatu. Haittoina suurimmaksi online-keikkojen suhteen nousee tekniset ongelmat, kuten inter-

net-yhteyksien ja alustan epävakaudet. Haasteena Peltola (2021) kokee online-keikan äänen 

miksaamisen, jotta sen saisi kuulostamaan hyvältä katsojan päätelaitteella. Online-keikkojen 

yhteydessä myöskään yleisön ja yhtyeen välinen interaktio ei toteudu. Peltola (2021) vertaa 

online-keikkaa studiosoittamiseen. (mt 2021.) 

 

5.5 Yhteenveto haastatteluista 

Jokaisen haastateltavan mielestä fyysiset keikat ovat tärkeä osa yhtyetoimintaan liittyvistä toi-

mintamalleista, joissa yhdistyy yhtyeen ja yleisön välinen vuorovaikutus tavalla, jota online-

keikoilla ei voida saavuttaa. Fyysiset keikat tuovat yhtyeiden lisäksi tuloa myös keikkapaikalle. 

Hokkanen, Aaltola ja Peltola pitävät oheis-, eli fanituotteiden myyntiä tärkeimpänä tulonläh-

teenä yhtyeille, joiden myynti tapahtuu pääsääntöisesti fyysisten keikkojen yhteydessä. Kei-

koista saaduilla keikkapalkkioilla pystytään kattamaan keikoista syntyneitä kustannuksia, 

mutta todellinen tulo syntyy kuitenkin fanituotteiden myynnillä. Eksklusiivisien fanituotteiden 

myynti koetaan järkeväksi, sillä ne yleensä myydään myös nopeasti loppuun. Jokainen haas-

tateltava pitää tärkeänä online-keikkojen toteutuksen laatua, jonka on vastattava lipun hintaa. 

Sisällön on oltava mielenkiintoista ja tuotava katsojalle jotain uutta, jotta yleisö innostuu tapah-

tumasta. Nyman mainitseekin online-keikkojen parhaimmaksi anniksi haastattelut, joita fyysi-

sillä keikoilla ei nähdä. Äänen- ja kuvanlaadullisia, sekä nettiyhteyden epävakauteen liittyviä 

ongelmia syntyy haastateltavien mukaan vielä online-keikoilla, jotka voivat pilata tunnelman. 

Online-keikat ovat hyvä menetelmä fyysisten keikkojen lisäksi ja niillä voidaan myös kerätä 

tukea yhtyeelle, tai keikkapaikalle kokoontumisrajoitusten rajoittaessa toimintaa. Online-kei-

koilla pystytään pitämään myös yhteyttä yhtyeen faneihin.  Online-keikkojen soittaminen koe-

taan kuitenkin vastaavan reenikämpällä soittamista, jossa ei ole yleisöä paikalla.  
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5.6 Kyselytulokset 

 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää useasti fyysisillä keikoilla käyvien fanien suhtautuminen on-

line-keikkoihin, niiden hyödyt ja haitat, sekä mahdolliset parannusehdotukset. Kyselyyn vastasi 

kaksitoista sosiaalisen median verkoston kautta tarkoin valittua fania, jotka vastasivat kyselyyn 

anonyymisti omilla mielipiteillään ja kokemuksillaan. Kyselyyn vastanneita pyydettiin vastaa-

maan jokaiseen kysymykseen mahdollisimman laajasti, jotta vastaajien oma ääni saadaan sel-

keästi esille ja vastauksia pystytään käsittelemään laajempina lausekokonaisuuksina. 

 

Kymmenestä vastaajasta vain yksi ei ollut aikaisemmin osallistunut online-keikalle. Vastaajista 

muut olivat osallistuneet muun muassa Lost Societyn, Stam1nan, Mokoman, Insomniumin, 

Nightwishin ja Wolfheartin, sekä pienempien yhtyeiden online-keikoille. Keikat on katsottu 

yksin, ystävien tai puolison kanssa televisiosta tai tietokoneelta. Alustana ovat toimineet netti-

sivujen kautta toimivat Live-alustat ja sosiaalisen median kanavat. Yksi vastaaja mainitsi ko-

kemillaan online-keikoilla olleen käytössä chat-ominaisuus, mutta mitään muuta kontaktia ylei-

söön ei ole ollut. Kavereiden kanssa katsominen on koettu mukavana kokemuksena, mutta ko-

kemus on vastannut lähinnä elokuvailtaa, eikä niinkään live-keikkaa. Kokemuksena online-kei-

kat on koettu yleisesti miellyttävänä, sillä ne voidaan kokea kotoa omalta sohvalta. 

 

5.6.1 Online-keikkojen hyödyt ja haitat 

 

Kyselyssä esiin tulleet online-keikkojen hyödyt ovat seuraavanlaisia: ei tarvitse huolehtia tur-

vaväleistä, tungosta on vähemmän ja äänenvoimakkuuden voi säätää itselleen mieluisammaksi. 

Keikoille on helppo osallistua kaupungista riippumatta. Online-keikat toimivat vaikeina ai-

koina, jolloin fyysisiä keikkoja ei voida järjestää. Vanhemmiten väentungos on koettu epämiel-

lyttäväksi, joten omalta kotisohvalta koettu online-keikka voi olla miellyttävää vaihtelua fyysi-

siin keikkoihin nähden, jonka yhteydessä voi myös tehdä kotiaskareita. Positiivisena seikkana 

koetaan myös se, että online-keikat tarjoavat mahdollisuuden nähdä keikkoja yhtyeiltä, jotka 

eivät saavu esiintymään lainkaan omaan kotimaahan. Tosin ongelmaa voi tuottaa aikaerot, sillä 

jotkin online-keikat saattavat alkaa 06.00 Suomen aikaa. Eräs kyselyyn vastanneista perusteli 

online-keikkojen hyötyä sillä, että ne tarjoavat jotain tekemistä rajoitusten aikana, kun fyysisiä 
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keikkoja ei yksinkertaisesti ollut. Lippuhinnat online-keikoille koetaan pääsääntöisesti edulli-

siksi. Online-keikoilla voi saavuttaa laajemman yleisön, sillä keikan voi katsoa mistä vaan. Yh-

den vastaajan mukaan yö- ja viikonlopputöitä tekeville moni fyysinen keikka menee ohi, mutta 

online-keikan pystyy helpommin katsomaan. Varsinkaan ulkomailla järjestettäville keikoille ei 

ole aina mahdollista mennä, joten online-keikka tarjoaa tälle oivallisen vaihtoehdon. Yhden 

vastaajan mukaan live-yleisön puuttuminen on tuntunut oudolta, mutta silti online-keikoissa on 

ollut oma tunnelmansa, kun tietää seuraavansa keikkaa useamman ihmisen kanssa samanaikai-

sesti. Eräs vastaaja kertoo, että keikka on myös helpompi keskeyttää, mikäli keikka ei kiinnosta. 

Online-keikka madaltaa kynnystä osallistua, mutta toisaalta myös olla osallistumatta. Online-

keikoille osallistuminen ei vastausten perusteella aiheuta myöskään fyysisen keikan osallistu-

miseen usein liittyviä ongelmia, kuten parkkipaikan löytäminen, liikenneruuhkat ja pitkät jonot 

keikkapaikalle. 

 

Oleellisimmaksi haitaksi vastauksissa nousi keikkatunnelman puuttuminen. Lähes jokainen 

vastaajista kirjasi online-keikkojen heikkoudeksi keikkatunnelman ja interaktiivisuuden puut-

tumisen yhtyeen ja yleisön väliltä. Online-keikoilla koettiin liian helpoksi myös huomion me-

nettäminen keikasta, kun taas vastaavasti fyysisillä keikoilla keskitytään keikkaan tarkkaavai-

semmin. Yksi vastaajista kertoi, että illanistujaisien aikana online-keikat jäävät helposti taus-

talle. Verkkoyhteyksissä todettiin myös olevan häiriöitä, joka aiheuttaa takkuavaa kuvaa ja näin 

ollen pilaa keikkakokemuksen. Vaikka kotona olisi laadukkaat äänentoistolaitteet, fyysisen kei-

kan ominaisuuksia ei siltikään koeta välittyvän internetin välityksellä. Online-keikkojen ei ko-

ettu vastaavan oikeaa fyysistä keikkaa ja online-keikkaa verrattiin vastauksissa muun muassa 

musiikkivideoiden ja elokuvien katseluun. Online-keikoilta koettiin puuttuvan myös konkreet-

tinen ystävien tapaaminen ja yhteinen illanvietto. Keikkamatkat on koettu osaksi elämystä, ku-

ten kokoontuminen ystävän luokse ennen keikkaa, lämmittely-yhtyeiden katsominen yhdessä 

ja fanituotteiden ostaminen keikkapaikalta, jotka puuttuvat online-keikoilta. Yksi vastaajista 

mainitsi myös, ettei online-keikoilla ole kaupunkikohtaisia erikseen suunniteltuja erityistä si-

sältöä omaavia esityksiä. On vain yksi tapahtuma ja mahdollinen jälkeenpäin katsottavissa 

oleva tallenne. 
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5.6.2 Suosituimmat keikkapaikat ja lämmittelevät yhtyeet 

 

Pienemmät ja intiimimmät klubikeikat olivat kaikkien vastaajien suosikkeja. Areenakeikoilla 

ongelmaksi koettiin se, että yleisöä on liikaa ja moni katsoo keikan kännykän ruudun kautta, 

joka haittaa kokemusta. Isommilla keikkapaikoilla myös yhtyeet koettiin jäävän usein etäisem-

mäksi, vaikka etäisyyden puute korvataan useissa tapauksissa näyttävämmällä lavaesityksellä. 

Pienillä keikkapaikoilla vuorovaikutteisuuden koettiin korostuvan yhtyeen ja yleisön välillä. 

Eräs vastaaja kertoi, että pienemmillä keikkapaikoilla esiintyvän yhtyeen äänen miksaus on 

toteutettu paremmin pienen tilan vuoksi. Monet haluavat myös nähdä tuntemattomat yhtyeet 

tietoisuuden lisäämiseksi. Festarikeikat koettiin klubikeikkojen jälkeen seuraavaksi suosituim-

pana vaihtoehtona. Pienillä keikkapaikoilla ihmiset ovat pakkautuneet samaan tilaan samasta 

syystä ja hyvällä mielellä, jolloin tunnelma koettiin kirjaimellisesti käsin kosketeltavana. Yh-

den vastaajan mielestä iso areenakeikka pääesiintyjänä Madonna, voisi olla toimiva, mutta 

muussa tapauksessa tunnelmalliset klubit ovat tärkeimmässä roolissa. Online-keikkojen suh-

teen toimivaksi esimerkiksi mainittiin illanvietto perheen ja ystäväpiirin kesken. 

 

Pääesiintyjää ennen esiintyvät niin kutsutut lämmittelevät yhtyeet pyritään kyselyyn vastannei-

den mukaan näkemään, ellei tiedossa ole jo etukäteen, että lämmittelevät yhtyeet eivät ole kiin-

nostavia. Aikaisin paikalle saapumisen eduksi koettiin myös se, että pääsee eturiviin ennen kuin 

paikka on täynnä ihmisiä. Osa vastaajista tutustuu pääesiintyjää lämmitteleviin yhtyeisiin etu-

käteen ja tekee sen perusteella päätöksen, saapuuko katsomaan myös lämmittelevät yhtyeet. 

Lämmittelevät yhtyeet kuuluvat lähes jokaisen vastaajan mukaan keikkakokonaisuuteen, joten 

nekin pyritään näkemään. 

 

5.6.3 Pukeutuminen keikoille, matkustusvalmiudet ja sääolosuhteiden vaikutus 

 

Keikoille pukeutumisella koettiin olevan iso merkitys, sillä pukeutumalla voi osoittaa yhtyeelle 

kannatustaan, vaikka ostamalla keikkapaikalta yhtyeen fanipaidan. Pukeutuminen koettiin kuu-

luvan myös osaksi illanviettoa. Yhden vastaajan mukaan laittautuminen keikalle on merkittävää 

myös siksi, että ”se tuntuu hyvältä näyttää hyvältä, vaikka pelkissä Star Wars boksereissa 

omalta kotisohvalta käsin voi myös saavuttaa hienoja hetkiä.” Myös yhdessä ystävien kanssa 
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laittautuminen ennen keikkaa koetaan osaksi keikkakokemusta. Keikoille pukeutuminen todet-

tiin olevan mukava irtiotto arjesta, jota ei ainakaan täysin pystytä korvaamaan online-keikoilla.  

 

Matkustaminen vaikuttaa osalle vastaajista keikalle lähtemiseen, riippuen keikan sijainnista, 

mutta sääolosuhteilla ei todettu olevan suurta merkitystä. Matkustamista ei nähdä ongelmana, 

sillä päätös keikalle lähtemisestä on tehty jo etukäteen. Erään vastaajan mukaan vanhemmiten 

laiskuus voi vaikuttaa keikalle lähtöön, mikäli keikka on toisessa kaupungissa. Väsyneenä työ-

päivän jälkeen eräs vastaaja jää mieluummin kotiin, mutta lauantaina vastaaja lähtisi mielellään 

pois kotoa keikan takia. Saman vastaajan mukaan matkustaminen pidemmälle vaatii aina jär-

jestelyä ja tarkkaa suunnittelua muun muassa lasten ja eläinten hoidon suhteen, joten esiintyjän 

on oltava todella tärkeä. 

 

Mikäli keli on hyvä, se voi vaikuttaa päätökseen lähteä hetken mielijohteesta keikalle. Hetken 

mielijohteesta suunniteltujen keikkojen suhteen sääolosuhteilla todettiin olevan vaikutusta. 

Sääolosuhteet vaikuttavat osalle vain siinä tapauksessa, jos yhtyettä ei koeta tärkeäksi, eikä 

lippuja ole vielä ostettu. Sääolosuhteiden mukaan voi pukeutua, oli keli mikä hyvänsä. Yksi 

vastaajista kertoi, että hyvä keli voi vaikuttaa myös siihen, että sen takia lähdetään ulos keikalle, 

jota ei alun perin ollut edes suunniteltu. 

 

5.6.4 Interaktiivisuuden merkitys 

 

Interaktiivisuus koetaan olevan tärkeässä roolissa, sillä yhtyeen ja artistin välinen yhteys koe-

taan mielekkäänä. Interaktiivisuus yleisön ja yhtyeen välillä koetaan persoonallisempana kuin 

netistä katsottuna. Keikat todetaan olevan parempia kokemuksena, mitä enemmän yleisö on 

mukana. Ärsytystä aiheuttaa kyselyn mukaan kännykällä jatkuvasti kuvaavat ihmiset. Yhteis-

laulut ja huudatukset koetaan luovan tunnelmaa. Yleisön ja yhtyeen kanssa keskustelu kuuluu 

vastaajien mukaan erottamattomasti musiikkikokemukseen. Yleisön ja yhtyeen välissä todetaan 

olevan energiaa, jossa pienet ilmiöt ja reaktiot vaikuttavat vuorovaikutteisuuteen. Vastaajien 

mukaan keikkojen jälkeen on myös hyvä hetki tutustua ihmisiin, sillä keikoilla ihmiset ovat 

yhtä isoa yhtenäistä porukkaa, joita yhdistää muun muassa samanlainen musiikkimaku. Yksi 

vastaaja on tavannut kertomansa mukaan keikoilla parhaimmat ystävänsä ensimmäistä kertaa. 
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Samainen vastaaja kuvailee keikkapaikan yksilön toimintaa niin, että ollen yksin takanurkassa, 

kokemus ei olisi sama kuin keskellä yleisöä ystävien kanssa. 

 

Online-keikan interaktiivisuuteen viitatessa eräs vastaaja kertoo, kuinka keikan aikana toimiva 

chat, eli keskusteluruutu voi rullata samanaikaisesti keikan aikana, mutta se vaatisi moderointia. 

Yhden vastaajan mukaan Tampere-talossa järjestetyssä keikassa interaktiivisuuden sijasta tär-

kein elementti on ollut audiovisuaalinen elämys. 

 

5.6.5 Online-keikkojen tekninen laatu ja fanituotteet 

 

Online-keikkaa katsottaessa kyselyyn vastanneet haluavat vastinetta rahoilleen, eli äänen- ja 

kuvanlaadun on oltava mahdollisimman hyvä ja tapahtumista on saatava kunnolla selvää. Mi-

käli laatu ei ole hyvä, se huomataan vastaajien mukaan heti. Yksi vastaaja kuvailee, että hyvin 

miksattu ja kuvattu keikka tulee katsottua mieluummin kuin esimerkiksi yhdellä mikillä nau-

hoitettu Instagramissa toteutettu online-keikka. Tärkeimpänä pidetään kuitenkin äänenlaatua, 

sillä pienetkin tekniset ongelmat voivat vastaajien mukaan pilata kokemuksen. Yhden vastaajan 

mukaan oleellista on luoda illuusio siitä, että katsoja on mukana keikalla. Heikkolaatuinen 

keikka jäisi vastausten perusteella katsomatta. 

 

Keikalta ostaminen koetaan suurimman osan vastaajista mukaan tärkeämpänä, kuin online-kau-

pasta. Fyysiseltä keikalta ostettu oheistuote on vastausten perusteella hyvä muisto, varsinkin 

jos kyseessä on kiertuetta varten erityisesti painatettu paita, jossa näkyy myös keikan päivä-

määrä. Tärkeänä pidetään myös sitä, että fyysiseltä keikalta ostettua tuotetta on mahdollista 

myös koittaa ennen ostopäätöstä. Fyysisillä keikoilla fanituotteita on paljon enemmän, hinnat 

ovat edullisemmat, eikä tarvitse maksaa postituskuluja. Pieni osa vastaajista ostaa kuitenkin 

fanituotteet mieluummin online-kaupasta, jotta ei tarvitse jonottaa keikkapaikan myyntitiskille. 

Levyjä voidaan kuitenkin ostaa suurimman osan vastaajista mukaan online-kaupasta. Online-

kaupoista ostetaan vastausten perusteella lähinnä ulkomaalaisten artistien tuotteita, joiden kei-

koille ei päästä usein tai lainkaan. Yksi vastaajista ostaa fanituotteet mieluummin netistä, mutta 

mikäli niitä ei ole sieltä saatavilla, ne ostetaan keikalta.  
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5.6.6 Online-keikkojen ja fyysisten keikkojen hinta-laatusuhteet 

 

Vastausten mukaan pandemian aikana online-keikasta on voinut maksaa vähän enemmänkin, 

mutta yhtyeen kannatuksen takia mielellään mennään fyysiselle keikalle. Vastaajien mukaan 

online-keikan hintaa voidaan verrata elokuvan vuokraamiseen, joten hinnat on oltava alhaisia. 

Isoja summia vastaajat eivät online-keikoista maksaisi. Yhden vastaajan mukaan online-kei-

kalle voidaan ostaa lippu, mikäli sillä tuetaan yhtyettä tai keikkapaikkaa, mutta yleisesti ottaen 

hinta-laatusuhde on fyysistä keikkaa heikompi. Vastausten perusteella online-keikan kuuluu 

olla halvempi, koska kokemuksesta jää niin paljon uupumaan verrattuna fyysiseen keikkaan. 

Online-keikkojen koetaan kilpailevan enemmän vuokravideoiden ja muiden online-palveluiden 

kanssa.  

 

5.6.7 Täydellinen online-keikkakokemus 

 

Interaktiivisuus yleisön ja yhtyeen välillä koetaan tärkeimpänä elementtinä toimivaa online-

keikkaa ajatellessa, jossa yleisöllä olisi mahdollisuus esittää toiveita ja artistilla olisi mahdolli-

suus nähdä yleisön reaktiot. Online-keikka koetaan toimivan erittäin hyvin, mikäli kyseessä on 

esimerkiksi ulkomaalainen yhtye, jonka fyysiselle keikalle ei voida päästä. Mikäli keikka to-

teutetaan poikkeuksellisen hienossa paikassa, tai itse esitys sisältää jotain erityistä, se voi luoda 

heti jotain uutta nähtävää verrattuna fyysiseen keikkaan. Muutama vastaaja kaipasi myös yhty-

eiden haastatteluita osaksi online-keikkakokemusta. Erään vastaajan ehdotuksena oli online-

keikan kuvamateriaalin aloittaminen jo keikkapaikan rakentamisesta, jonka jälkeen kamerat 

seuraisivat yhtyettä myös takahuoneeseen. Tällä tavoin tuotaisiin uutta lisäarvoa, jota fyysisellä 

keikalla ei yleisön perspektiivistä nähdä. Vastauksissa mainittiin myös täydellinen äänen- ja 

kuvanlaatu. Yhtenä ehdotuksena oli luoda mahdollisuus vaihtaa kuvakulmaa, tai palata takaisin 

ohjattuun liveen. Mahdollisuus seurata yhtyeen toiminnan lisäksi tekniikoiden, miksaajan ja 

valosuunnittelijan työskentelyä koetaan myös hyvänä lisänä. Moderoitu keskustelualusta toistui 

parilla vastaajalla. Online-keikan toteutuksen suhteen toivottiin myös, ettei se olisi aikaan si-

dottu, jolloin olisi mahdollisuus katsoa keikka oman aikataulun mukaisesti.  Yksi vastaaja eh-

dotti toteutuksessa sovelluksien käyttöä, esimerkkinään virtuaalisen todellisuuden lisääminen, 

joka voisi piristää kokemusta. Yhtenä kehitysideana mainittiin myös mahdollisuus siihen, että 
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katsoja voisi vaikuttaa tapahtuman äänimiksaukseen, kuten lisäämällä yleisöstä syntyvää ääntä. 

Esiin nousi myös tarve nähdä useampi pienempi yhtye samanaikaisesti keikalla, jolloin online-

keikkaan pystyttäisiin tuomaan festarikeikkojen tunnelmaa. Tässä oleellisimpana mainittiin yh-

tyeiden välinen interaktiivisuus, jossa eri yhtyeiden jäsenet voisivat käydä vierailevina artis-

teina toisen yhtyeen keikalla. Tämä loisi yhtenäisyyttä illan konseptille ja toisi lisäarvoa katso-

jalle. Yhdessäolon tunne pitäisi vastausten perusteella saada välitettyä katsojalle. 
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Online-keikkojen haittana on koettu haastatteluiden ja kyselytulosten perusteella yhtyeen ja 

yleisön välisen yhteyden ja yhteisöllisyyden tunteen puuttuminen, joka fyysisillä keikoilla syn-

tyy. Kyselyn perusteella monet keikoilla käyvät henkilöt arvostavat eniten juuri yhtenäisyyden 

tunnetta muiden fanien keskuudessa sekä sitä, että pystyy olemaan samassa tilassa ihailemansa 

artistin kanssa. Tunne on kyselyn mukaan täysin erilainen seistessä muutaman metrin päässä 

idolistaan, kuin katsoa häntä kotisohvalta ruudun välityksellä, idolin ollessa tuhansien kilomet-

rien päässä esiintymässä. Monet fanit haluavat myös keikan jälkeen tavata lempiartistinsa, joka 

varsinkin pienien keikkapaikkojen suhteen toteutuu suhteellisen helposti. Tällä tavalla fanit 

pystyvät keskustelemaan kasvotusten artistien kanssa, ottaa valokuvia muistoksi ja tutustumaan 

heihin paremmin. 

 

Pienet vaihtoehtomusiikkia esittävät yhtyeet saavat yleensä keikkoja klubeilta. Kyselyn perus-

teella keikoilla käyvät fanit pitävät klubikeikoista niiden tarjoavan intiimisyyden ja yhteisölli-

syyden takia, jolloin ihmiset ovat pienemmässä ryhmässä yhdessä. Tällöin myös yleisö koostuu 

lähes kokonaan yhtyeen faneista, eikä paikalla ole niin sanottuja ylimääräisiä paikalle sattu-

malta saapuneita ihmisiä, kuten yleensä isommilla festivaaleilla, joissa väki koostuu monien eri 

genrejen faneista, sekä vain kaveriporukan kanssa juhlimaan tulleista ihmisistä. Pienemmistä 

ja keskikokoisista yhtyeistä puhuttaessa yleisimpinä keikkapaikkoina toimii klubit, baarit ja 

festivaalit. Yhtyeiden fyysisiltä keikoilta saamat keikkapalkkiot pääsääntöisesti kattavat kei-

kalle lähtöön liittyvät kustannukset, mutta suurempaa tuloa syntyy fanituotteiden myynnin 

kautta. Online-keikan toteutusta suunniteltaessa on hyvä huomioida, että yhtyeeseen kohdistu-

vat kustannukset ovat pienemmät. Tästä syystä online-keikan lipputulot voivat kattaa hyvinkin 

yhtyeelle koituvat kustannukset, vaikka online-keikan lippuhinta olisikin huomattavasti pie-

nempi, kuin fyysisen keikan lipun hinta.  

 

Tarkastelemalla erilaisia online-keikkoja tarjoavia alustoja voidaan havaita, että parhaimmat ja 

tunnetuimmat online-keikkoja striimaavat alustat on suunnattu pääsääntöisesti isommille yhty-

eille. Haastattelujen perusteella todettiin, että pienemmillä ja keskikokoisilla yhtyeillä ei ole 

mahdollisuutta järjestää näiden alustojen kautta online-keikkaa, joka olisi rahallisesti kannat-

tava. Esimerkki tähän on aikaisemmin tutkimuksessa mainitulla burst.fi-alustalla järjestetyt kei-

http://burst.fi/
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kat, joissa tutkimusta kirjoittaessa esiintyjinä oli listattuna Nightwish ja Teflon Brothers. Har-

maa Rinne -esityksessä esillä oli vahvasti sponsoriraha, joka Teflon Brothersin keikkatallen-

netta tarkasteltaessa näkyy katsojalle selkeästi. (Burst 2021.) Haastattelujen perusteella voidaan 

todeta, että pienillä ja keskikokoisilla yhtyeillä ei ole mahdollisuutta saada isoa sponsoria mu-

kaan toteuttamaan kallista online-tuotantoa. Siksi vastaavanlaisien alustojen käyttö yksittäisten 

pienten ja keskikokoisten yhtyeiden online-keikkojen toteuttamiseksi on haasteellista, ellei jopa 

mahdotonta.  

 

 

Kuva 6: Teflon Brothers - Harmaa rinne -online-konsertin kuvakaappaus (mt 2021). 

 

Kyselyn perusteella fanit tykkäävät ostaa fanituotteita fyysisestä tapahtumasta, sillä tuotteen 

voi nähdä konkreettisesti, sitä voi koskettaa ja koittaa. Lisäksi fyysiseltä keikalta ostettu fani-

tuote koetaan myös hyvänä muistona kokemuksesta. Fyysisiltä keikoilta ostetut tuotteet ovat 

myös useissa tapauksissa eksklusiivisia, joita ei voi saada muulta kuin keikalta. Nämä tuotteet 

myydään kerätyn tiedon mukaan pääsääntöisesti loppuun yhtyeen kiertueen aikana. Fyysiseltä 

keikalta tuotteen ostamalla fanit kokevat myös tukevansa yhtyettä paremmin.  

 

Yksi kyselyyn vastanneista oli osallistunut kappaleessa 3.2 mainittuun Negative-yhtyeen on-

line-tapahtumaan ja vastaajan mukaan erityisesti kyseisenä vuotena 2011 esiintyjien ja fanien 

välissä oli suuri kuilu. Yleisö pystyi periaatteessa näkemään esiintyjiä vain live-keikoilla tai 
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lehtien sivuilta. Tämä ainutlaatuinen online-tilaisuus on vastauksen perusteella lisännyt suurta 

arvoa faneille, sillä suosikkiyhtye pystyi näkemään myös faninsa ja sitä varten ei tarvinnut mat-

kustaa tuhansia kilometrejä Suomeen. Ongelmaa tutkimuksen mukaan kuitenkin tuottaa inter-

net-yhteyksien epävakaus, joka toisinaan aiheuttaa kuvan- ja äänenlaadullisia ongelmia, sekä 

pahimmassa tapauksessa katkaisee katsojan yhteyden tapahtumaan täysin. 

 

Online-keikkojen hyödyistä suurin on kyselyyn osallistuneiden vastausten perusteella osallis-

tumisen helppous, sillä online-keikalle voi osallistua mistä tahansa, ilman matkakustannuksia 

ja laittautumista. Voidaan osallistua keikalle suoraan kotisohvalta, vaikka pelkissä alushou-

suissa, voidaan nauttia keikan aikana ruokaa ja juomaa, eikä tarvitse lähteä hädän yllättäessä 

jonottamaan esiintymislavasta kaukana sijaitsevaan vessaan ja menettää mahdollisesti yhtyeen 

sinä aikana esittämä oma lempikappale. Online-keikka voidaan katsoa, vaikka pöntöllä istuessa 

sylissä makaavalta läppäriltä, kenenkään kiinnittämättä katsojaan huomiota. Yksi kyselyyn vas-

tanneista totesi, että online-keikan iso plussa on humalaisten ihmisten puuttuminen ympäriltä, 

eikä riitoja synny. Toisaalta taas ihmiset haluavat pukeutua erilaisiin tapahtumiin ottaakseen 

toisenlaisen, arjesta täysin poikkeavan roolin ja päätyä “roolihahmona” osaksi konkreettisista 

ihmisistä koostuvaa yhteisöä. Vaikka online-tapahtuma ei ole riippuvainen sääolosuhteista, tut-

kimuksen mukaan fanit ovat valmiina keikalle lähtöön säästä riippumatta, mikäli lippu keikalle 

on ostettu. Online-keikkojen varsinainen hyödyntäminen jää heikoksi, mikäli vaihtoehtona on 

fyysinen keikka. Toisaalta online-keikat todettiin myös helpommaksi vaihtoehdoksi vuorotyötä 

tekeville ihmisille, joiden aikataulut eivät aina anna myöden lähteä fyysiselle keikalle. Online-

keikat eivät ole paikkaan sidottuja, jolloin pieniltäkin paikkakunnilta, joissa fyysisiä keikkoja 

ei pääsääntöisesti muutenkaan järjestetä, on helppo osallistua keikalle. 

 

Ennen pandemiaa lämmittelevät yhtyeet, eli varsinaista pääesiintyjää ennen esiintyvät yleisön 

lämmitysyhtyeet saatettiin useasti jättää katsomatta, koska soittoajat olivat aikaisin ja työpäivän 

jälkeen ei välttämättä keretty meikkaamaan, tai rauhoittumaan tarpeeksi, jotta keikkapaikalle 

päästäisiin ajoissa. Ongelmaa on tuottanut myös mahdolliset pysäköintimaksut, parkkipaikan 

löytämiseen liittyvät ongelmat ja liikenneruuhkat. Pitkät jonot keikkapaikalle voivat myös ai-

heuttaa turhautumista. Online-keikoilla on todettu riittäväksi, että voidaan vain rojahtaa soh-

valle ja rentoutua katsomaan tapahtumaa verkkarit jalassa.  
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6.1 Kehittämismahdollisuudet 

 

Kerätyn tiedon mukaan mitä enemmän yleisön ja yhtyeen interaktiivisuutta pystytään lisää-

mään, sen mielekkäämpi online-keikkakokemuksesta tulee. Jotta interaktiivisuutta voidaan li-

sätä muullakin keinolla, kuin livestriimin yhteyteen luodulla chat-ominaisuudella, toteutus vaa-

tii enemmän sovelluspohjaista suunnittelua varsinkin, jos virtuaalisen todellisuuden mahdolli-

suuksia online-keikoille halutaan lisätä. Online-keikkoja mahdollistavat alustat kehittyvät jat-

kuvasti, mutta kehittämistä on varmasti vielä paljon, sillä ala on vielä nuori. Mahdollisuus vai-

kuttaa online-keikan kameroiden kuvakulmiin ja miksaukseen, jossa katsoja voi vaikuttaa esi-

merkiksi siihen, kuinka paljon omalle katselupäätteelle tulee laulua, rumpuääntä, bassoa tai 

mahdollisen yleisön ääntä, vaatii uusia innovaatioita toteutuakseen. Äänen- ja kuvanlaatuun on 

kiinnitettävä lähtökohtaisesti jo huomioita ja siihen on panostettava, sillä sen koetaan näyttele-

vän pääosaa musiikkiin pohjaavassa esityksessä.  

 

Online-keikkojen alustat ovat varsinkin maksullisten alustojen suhteen jo tällä hetkellä pitkälle 

kehittyneitä, mutta niiden kautta keikan toteuttaminen vaatii isompaa budjettia, jota pieniltä ja 

keskikokoisilta yhtyeiltä ei välttämättä löydy. Pienten ja keskikokoisten yhtyeiden on myös 

haasteellisempaa saada toteutuksen tueksi sponsoria, tai muuta tuotannon kuluista vastaavaa 

tahoa yhtyeiden koon takia, sillä isot yhtyeet tuovat paikalle enemmän katsojia, joka käytän-

nössä tarkoittaa isompaa kassavirtaa tuotantoyhtiölle. Tästä syystä pienien ja keskikokoisten 

yhtyeiden osalta järkevä vaihtoehto on keskittää pääpaino online-keikan sisältöön, joka tarjoaisi 

jotain muuta erityistä, mitä varsinainen fyysinen keikka ei pysty tarjoamaan. Alustana voi hyvin 

toimia sosiaalisen median ilmaiset ja helppokäyttöiset kanavat. On kuitenkin hyvä muistaa, että 

sosiaalisen median alustoilla julkaistavan materiaalin sisällön on oltava yhteisösääntöjen mu-

kaista ja esimerkiksi alastomuutta, tai väkivaltaista kuvastoa ei voida julkaista (Facebook 

2021). Tämä voi osaltaan rajoittaa taiteilijan näkemystä, joten sisällön suhteen on oltava huo-

mattavasti tarkempi, kuin perinteisellä fyysisellä keikalla. Sosiaalisen median algoritmit saat-

tavat myös hylätä julkaisun, mikäli epäilevät sen sisältävän haitallista kuva-, tai tekstimateriaa-

lia, vaikka asia olisikin toisin. Tästä syystä on oltava tarkka siitä, millaista sisältöä ollaan luo-

massa online-keikalle, millaisille ihmisille se on suunnattu ja miten keikka voidaan toteuttaa 

rikkomatta sosiaalisen median yhteisösääntöjä. 
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Tapahtumapaikkojen näkökulmasta mahdollista on tarjota tilat, jossa online-keikka voidaan to-

teuttaa. Varsinkin rajoitusten aikaan tilojen vuokraaminen online-keikkaa varten toisi tuloa, kun 

vaihtoehtona on vain ovien kiinni pitäminen. Keikkapaikoilla on pääsääntöisesti aina valmiina 

esiintymislava, äänentoistojärjestelmät, valot ja keikkaan sopiva akustiikka. Keikkapaikoilla 

useasti on myös oma miksaaja, jota toteutuksessa voidaan hyödyntää. Vaikka kokoontumisra-

joitus olisi 10 henkilöä, online-keikka pystytään toteuttamaan näissäkin puitteissa.  

 

Online-keikan sisältö voi käsittää esimerkiksi seuraavanlaisia fyysisestä keikasta poikkeavia, 

hyödyllisiksi koettuja ominaisuuksia: 

 

• Eksklusiiviset fanituotteet, joita yleisö voi ostaa vain online-keikan yhteydessä 

• Chat-ominaisuus, jossa yleisö voi vaikuttaa keikan aikana esitettäviin kappaleisiin 

• Yhtyeen haastattelut ennen ja jälkeen keikan 

• Videokuvamateriaalia keikkalavan rakentamisesta ja yhtyeen soundcheckista 

• Videokuvamateriaalia takahuoneesta, jossa yhtye valmistautuu keikkaan 

• Videokuvamateriaalia muista keikkaan liittyvistä tekijöistä, kuten esimerkiksi miksaajasta 

ja valomiehestä 

• Esityksen sisällön luominen erityisesti online-keikkaan suunnitelluksi  

• Mahdollisuus katsoa online-keikka uudestaan, eli keikan ei tarvitse olla aikaan sidottu 

• Tuoda esille selkeästi se, mitä lipun hinnalla saadaan (tukikeikka, eksklusiivinen kokemus, 

tai muuta fyysisestä keikasta poikkeavaa) 

• Katsojan osallistaminen esimerkiksi keikan aikana järjestettävän kilpailun avulla 

• Meet & greet -mahdollisuus, jossa muutamalle yleisöstä valikoidulle henkilölle annetaan 

suora mahdollisuus keskustella yhtyeen jäsenten kanssa 

• Showcase-tapahtumat, joissa yhtyeet voivat esittää osaamistaan ja yleisö voi äänestää omaa 

suosikkiaan 

• Tuodaan yleisön kasvot yhtyeelle näkyville, jotta myös yhtye pystyy näkemään, keitä ruu-

dun toisessa päässä on ja nähdä ihmisten reaktiot, tunteet ja kannustamisen  

 

Koska pienillä ja keskikokoisilla yhtyeillä ei pääsääntöisesti ole taustalla isoa tuotantokoneis-

toa, joka mahdollistaisi ammattikaluston avulla toteutettavan massiivisemman online-keikan, 

yhtyeet voivat verkostoitua jakamaan kustannuksia. Mikäli useampi yhtye lähtee toteuttamaan 

isompaa online-tuotantoa yhdessä, kuluja pystytään jakamaan, jolloin yhtyekohtainen kustan-

nus pystyy pienempänä. Mukaan voidaan pyytää myös klubeja, fanituotevalmistajia ja muita 
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yhteistyökumppaneita, jotta kuluja pystytään kattamaan ja jakamaan tasaisemmin. Isomman 

tapahtuman kohdeyleisö laajenee samalla, mitä useampi yhtye tapahtumaa markkinoi omalle 

fanikannalleen. Yhteistyössä muiden yhtyeiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettu 

laadukas online-keikka voi saavuttaa myös median huomion, tuoden yhtyeille uutta näkyvyyttä 

myös oman fanikunnan ulkopuolelle. Koska pienempien ja keskikokoisten yhtyeiden fyysisiltä 

keikoilta saadut keikkapalkkiot pääsääntöisesti kattavat vain keikan toteutukseen liittyvät kus-

tannukset ja päätulonlähde on fanituotteissa, yhtyeet voivat toteuttaa online-keikkoja kustan-

nustehokkaammin. Online-keikkojen toteuttamista varten ei tarvitse lähteä välttämättä edes toi-

seen kaupunkiin esiintymään ja fanituotteita voidaan myydä fyysisten keikkojen tapaan online-

keikan yhteydessä.  

 

Online-keikat toimivat oivallisena korvaajana fyysisille keikoille pandemian aikana, jolloin 

fyysisiä keikkoja ei rajoitusten takia voida järjestää. Online-keikasta voidaan hyötyä myös fyy-

sisen keikan tukijana, jolloin keikasta voidaan tehdä niin kutsuttu hybriditapahtuma. Tämä 

mahdollistaa keikan näkemisen kaikille, sillä online-keikalle myytäviä lippumääriä ei ole pää-

sääntöisesti rajoitettu. Hybriditapahtuman avulla avataan ovet keikalle ympäri maailman, jol-

loin yhtye voi saada suuremman rahallisen hyödyn keikasta, sekä esiintyä suuremmalle mää-

rälle faneja kerralla. Varsinkin isojen yhtyeiden suhteen monet fyysiset keikat myydään lop-

puun nopeasti, jolloin moni fani jää ilman keikkakokemusta. Mikäli keikka toteutetaan myös 

fyysisen keikan lisäksi online-keikkana, se palvelee yhtyeiden faneja huomattavasti paremmin, 

kuin pelkkä fyysinen keikka.  

 

Koska online-keikan ei tutkimuksen perusteella todeta pystyvän samaan interaktiivisen yhtey-

den ja tunteen luomiseen kuin fyysinen keikka, online-keikat voidaan nähdä fyysisten keikko-

jen tukena ja apuna, mahdollistaen suuremman yleisömäärän saavuttamisen yhden keikan ai-

kana. Online-keikka voi tässä tapauksessa toimia merkittävänä lisäarvonlähteenä niin faneille, 

kuin myös yhtyeille. Mikäli yhtye ei koe musiikkityylinsä välittyvän riittävän hyvällä laadulla 

online-keikan kautta yleisölle, voidaan mahdollisuuksien mukaan sovittaa kappaleet akustiseen 

muotoon, kuten Negative teki vuoden 2011 keikallaan. Akustinen musiikki välittyy helpommin 

heikkolaatuisemmankin monitorin lävitse. Akustinen versio tuo myös lisäarvoa keikalle, tarjo-

ten yleisölle jälleen jotain uutta, mitä yhtyeeltä ei aiemmin ole kuultu.  

 



46 

 

 

Kansainvälinen yritys PEEX on rakentanut tuotteen, jolla yleisö voi itse miksata, eli säädellä 

viidellä eri vaihtoehdolla korvamonitoriin tulevaa ääntä lavalta omaa puhelintaan apuna käyt-

täen. Katsoja voi säätää esimerkiksi laulua hiljemmalle ja nostaa kitaroita. Teknologiaa on hyö-

dynnetty muun muassa Elton Johnin keikalla ennen pandemiaa. (PEEX 2021.) Annettaessa 

yleisölle mahdollisuus äänentasojen säätelyyn, keikkakokemus voidaan tuoda uudelle tasolle. 

Tämä ei välttämättä toimi kaikilla keikoilla, mutta ajatus toiminnan taustalla on vähintäänkin 

mielenkiintoinen. Vastaavanlaisen teknologian hyödyntäminen voisi toimia mainiosti online-

keikoilla, sillä online-keikkojen katsojilla on erilaisia äänentoistojärjestelmiä katsomiseen 

suunnatuissa päätelaitteissaan. Tämän tekniikan yhdistäminen online-keikkaan toisi uutta lisä-

arvoa keikalle ja voisi osaltaan nostaa online-keikan kiinnostusta. Ongelmana voi tulla kuiten-

kin se, että kappaleet muuttavat muotoaan, sillä musiikissa on tarkoituksellisesti laitettu jotkin 

instrumentit hiljaisemmalle kuin toiset. Mikäli yleisö pääsee vaikuttamaan liian monen instru-

mentin tasoon, kappale ei ole enää esittäjänsä näköinen. Tämän takia säätömahdollisuudet olisi 

varmasti järkevä rajoittaa niin, että kappale ei menetä toimivuuttaan. Online-keikkoja ajatellen 

säädöt voitaisiin rajata yhtyeen toiveiden mukaisesti, jotta joku katsojista ei keksi nostaa alun 

perin kauas taustalle suunniteltua ambienssi-pianoa pintaan, peittäen muut instrumentit taak-

seen. Tämän jälkeen voidaankin valittaa sosiaalisessa mediassa, kuinka huonosti yhtye soitti, 

eikä laulusta saanut mitään selvää. Uusissa innovaatioissa on aina heikkoutensa, mutta PEEX:n 

kohdalla voidaan nähdä potentiaalia, mikäli sen ominaisuuksia kehitellään ja se saavuttaa 

enemmän tietoisuutta. Hyvän uuden digitaalisen teknologian tuominen markkinoille vaatii tes-

taamisia reilusti, jotta siitä saadaan hyödyllinen työkalu palvelemaan tarkoitustaan.  

 

6.2 Kohderyhmän ja heidän tarpeiden tunnistaminen 

 

Tutustumalla esimerkiksi sosiaalisen median sivustojen analytiikkaan, yhtyeet voivat saada tar-

kempaa tietoa kohdeyleisöstään ja siitä, missä yhtyeen fanit maantieteellisesti sijaitsevat, sel-

vittää menestyneimmät julkaisut ja jakaa uutta tietoa yhtyeen toiminnasta eteenpäin. Näiden 

avulla voidaan luoda selkeämmin yksilöllisiä fanituotteita, selvittää fanien toiveita ja tarpeita, 

sekä rakentaa juuri faneille suunnattuja palveluita paremmaksi.  
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Yhtyeet voivat laatia kyselyitä suoraan faneilleen sosiaalisen median kanavien kautta ja selvit-

tää fanien toiveita tulevan online-keikan sisällön ja toteutuksen suhteen. Tutustumalla tarkem-

min yhtyeen kuulijakuntaan, voidaan luoda uusia faneille suunnattuja tuotteita, joita voidaan 

tarjota online-keikalle osallistumisen yhteydessä eksklusiivisesti. Tämä voi madaltaa kynnystä 

online-keikalle lipun ostamisessa, sillä tarjolla on jotakin erityistä, mitä muualta ei yksinkertai-

sesti voi saada. Pienet ja keskikokoiset yhtyeet voivat verkostoitua yhdessä ja luoda esimerkiksi 

tyylisuuntaan pohjaavan oman yhteisön, jolloin yhtyeillä on mahdollisuus yhdistää fanikannat 

toisiinsa. Varsinkin pienten ja keskikokoisten yhtyeiden on luotava yhteisöllinen suhde fanei-

hinsa ja pidettävä heihin yhteyttä, sillä valtavirtamusiikista poikkeavan musiikkigenren fanit 

arvostavat yhteisöllisyyttä, jossa yhtyeen ja yleisön välinen side näyttelee vahvassa roolissa.  

 

Kyselyiden perusteella ihmisillä on valmius ja mielenkiinto osallistua online-keikalle, mikäli 

keikan sisältö on tarkoin mietitty ja se sisältää jotain erityistä, fyysisestä keikasta poikkeavaa. 

Fanit haluavat tietää, miten maksullinen online-keikka eroaa ilmaisista YouTubesta löytyvistä 

keikoista, joten yhtyeiden on osattava perustella tarkasti, millaista sisältöä online-keikassa on 

ja onko toteutus yleisön kannalta kannattavaa. Onko sisältö niin erityistä, että ihmiset ovat val-

miita maksamaan nähdäkseen sen? Tätä on mietittävä online-keikkaa suunniteltaessa. 

 

6.3 Loppusanat 

 

Lopputyön tekeminen oli mielenkiintoinen ja avartava kokemus aiheesta, joka on kiinnostava 

ja ajankohtainen.  Tutkimusten pohjalta saadut tulokset auttavat yritystäni Alterstream Mediaa 

suunnittelemaan uudenlaisia keikkoja online-ympäristössä pienille ja keskikokoisille yhtyeille 

ja miksei myös isommillekin. Online-keikkoja voidaan tulevaisuudessa järjestää yksittäisinä 

tapahtumina, tai niillä voidaan tukea fyysisiä keikkoja luomalla esimerkiksi hybriditapahtumia. 

Uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti, jotka varmasti tulevat helpottamaan kulttuurialaa koko-

naisuudessaan. Uskon työstä olevan apua oman yritykseni lisäksi myös muille yrityksille ja 

yhtyeille, jotka miettivät online-keikkojen mahdollisuuksia ja kuinka järkevää niiden toteutta-

minen on, sekä millaisilla alustoilla keikkoja voidaan toteuttaa.  
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Musiikkimaailma elää ja kehittyy jatkuvasti. Varsinkin COVID-19-pandemia on pakottanut 

kulttuurialaa ihan kokonaisuudessaan miettimään ja kehittämään uusia ratkaisuja, millä toimin-

taa pystytään ylläpitämään kokoontumisrajoitusten aikana. Kokoontumisrajoitukset voivat jat-

kua viikkoja, useita kuukausia ja jopa vuosia. Tästä syystä uudet innovaatiot virtuaalisen kult-

tuurikokemuksen luomiseksi ovat erittäin tärkeitä. Uskon vahvasti, että online-keikat tulevat 

olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuudessa, toimien tärkeänä työkaluna muun muassa ta-

pahtumatuottajille, artisteille ja yhtyeille niin pandemian aikana, kuin myös sen jälkeen. Hyvin 

toteutetuilla ja suunnitelluilla online-keikoilla pystytään luomaan läheisempi yhteys myös yh-

tyeiden faneihin, saavuttamaan enemmän näkyvyyttä, laajentamaan yhteistyöverkostoja ja luo-

maan uusia faneja.  

 

Oma yritykseni Alterstream Media pystyy nyt rakentamaan teoriassa ideaalin, perinteistä keik-

kakokemusta tukevan uudistetun elämyksen online-ympäristöön, hyödyntämällä haastattelui-

den, kyselyn, sekä kirjallisten ja digitaalisten lähteiden kautta saatua uutta tietoa. Toteutetta-

vissa tulevaisuuden online-keikoissa panostetaan sisältöön, jossa pyritään tuomaan tässä työssä 

mainittuja ehdotuksia esiin. Pääpaino tulee olemaan sisällössä, yhtyeiden ja yleisön välisessä 

interaktiivisuudessa ja mahdollisten keikan aikana saatavilla olevien tuotteiden eksklusiivisuu-

dessa. Tavoitteena on toteuttaa hyödyllinen online-kokemus faneille, yhtyeille ja tapahtuman 

järjestäjälle.  

 

 

Kuva 7: Esimerkki online-keikan toteutuksesta, jonka keskiössä on interaktiivisuus yleisön ja 

yhtyeen välillä, sekä eksklusiivinen sisältö ja tuotteet yleisölle. 

Ennen keikkaa: 

Keikan aikana: 

Keikan jälkeen: 
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Liite 1: Anonyyminen kysely 

ANONYYMINEN KYSELY USEASTI KEIKOILLA KÄYVILLE HENKILÖILLE 

Pyydän vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman laajasti täyttämällä vastauksesi jo-

kaisen kysymyksen jälkeen.  

 

1. Oletko koskaan osallistunut Online-keikalle? Mikäli olet, kerro kokemuksestasi mahdolli-

simman laajasti.  

2. Näetkö Online-keikoista hyötyä sinulle, verrattuna fyysiseen keikkaan? Entä online-keik-

kojen haitat? 

3. Millainen on sinun suosikkikeikkapaikkasi? Pidätkö esimerkiksi areenakeikoista, vai pie-

nemmistä keikkapaikoista, kuten klubit, vai suositko ennemmin online-keikkoja? 

4. Kun menit keikalle, saavuitko keikkapaikalle vasta juuri ennen pääesiintyyjää, vai saa-

vuitko katsomaan myös lämppärit? 

5. Kuinka iso merkitys sinulle on pukeutua fyysiselle keikalle, vai onko helpompi jäädä olo-

huoneeseen katsomaan keikka kotivaatteissa virtuaalisesti? 

8. Kuinka matkustaminen ja sääolosuhteet vaikuttavat päätökseesi lähteä katsomaan fyysistä 

keikkaa?  

7. Kuinka tärkeää sinulle on interaktiivisuus keikan aikana yleisön, yhtyeen ja muiden ihmis-

ten välillä? 

8. Kuinka tärkeää sinulle on äänen- ja videolaatu online-keikalla?  

9. Mitä mieltä olet hintalaatusuhteesta vertaituna fyysistä keikkaa online-keikkaan? Onko on-

line-keikka huonompi, tasavertainen vai parempi fyysiseen keikkaan verrattuna? 

10. Ostatko fanituotteita mieluummin online-kaupasta vai keikalta? 

11. Millainen mielestäsi olisi täydellinen online-keikkakokemus juuri sinulle? 

 

 

 



54 

 

Liite 2: Aaltola, Alex – haastattelu 

Haastattelu: Alex Aaltola, TEAMS-alustalla, 8.11.2021 

 

1. Mistä yhtyeen tulot koostuvat? 

2. Kuinka suuri merkitys keikoilla on yhtyeen tulotasoon nähden, puhuttaessa pienemmistä ja 

keskikokoisista yhtyeistä? 

3. Mitä mieltä olet fanituotteiden merkityksestä ja millaista roolia se näyttelee Part Time Kille-

rin toiminnassa? 

4. Onko Part Time Killerillä eksklusiivisia fanituotteita, joita myydään esimerkiksi vain jonkin 

rajoitetun ajan tai niitä on saatavilla vain esimerkiksi jonkin kiertueen aikana?  

5.  Millaisia vaikutuksia COVID-19-pandemia aiheutti yhtyetoimintaan vuoden 2020 alussa ja 

miten se on muuttunut tähän päivään saakka? 

6. Millaisena koet netin välityksellä striimattavat online-keikat, eli mitä ajatuksia online-keikat 

sinussa herättää? 

7. Millaisia ongelmia näet online-keikoissa?  

8. Millaisia hyötyjä näet online-keikoissa?  

9. Kuinka tärkeänä näet yleisön ja yhtyeen välisen interaktiivisuuden? 

10. Mikäli toteuttaisitte online-keikan, tekisittekö sen sosiaalisen median ilmaisten kanavien 

kautta, vai tekisittekö laadukkaamman toteutuksen jonkin live-alustan kautta, joka olisi mak-

sullinen? 

11. Miten näet keikkakulttuurin muutoksen pandemian seurauksesta ja millaisena koet yhtyei-

den esiintymisen tulevaisuuden? 
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Liite 3: Hokkanen, Christopher – Haastattelu 

Haastateltu 13.11.2021, Roberts coffee. 

 

1. Millaisista asioista yhtyeen tulot koostuvat? 

2. Millainen merkitys keikoilla on yhtyeelle rahallisen palkitsemisen lisäksi? 

3. Mitä mieltä olet fanituotteista ja niiden merkityksestä faneille? Miten tärkeänä näet eksklu-

siiviset fanituotteet, joita on tarjolla esimerkiksi vain tietyllä keikalla? 

4. Millaisia muutoksia bänditoimintaan tuli 2020 vuoden alussa ja millainen vaikutus niillä oli 

omaan toimintaasi nähden? 

5. Miten tilanne on kehittynyt pandemian alkutaipaleelta tähän päivään? 

6. Millainen suhtautuminen sinulla on online-keikkoihin?  

7. Onko edustamasi yhtyeet toteuttaneet online-keikkoja, tai onko sellainen kiikarissa?  

8. Kerro kokemuksesi pohjalta online-keikkojen hyödyistä ja haitoista. 

9. Millaisia ongelmia näet online-keikoissa ajatellen pienempiä ja keskisuuria yhtyeitä? 

10. Kuinka tärkeänä koet yhtyeen ja yleisön välisen interaktiivisuuden ja millaisia hyötyjä ja 

haittoja siinä esiintyy? 

11. Jos järjestäisit online-keikan, mitä alustaa käyttäisit toteuttamiseen? Sosiaalisen median il-

maiset kanavat, vai maksulliset ammattitason live-alustat?  
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Liite 4: Nyman, Nipa – Haastattelu 

 

Haastattelu Google Meet, 13.11.2021 

 

1. Millaisia diilejä Maananlainen pääsääntöisesti tekee yhtyeiden kanssa? 

2. Kuvaile fyysisten keikkojen merkitystä Maanalaiselle?  

3. Miten näet pandemian vaikuttaneen Maanalaisen keikkatoimintaan? 

4. Mitä mieltä olet online-keikoista Maanalaisen näkökulmasta ja voisiko Maanalainen järjestää 

niitä? 

5. Mitä mieltä olet yleisesti itse online-keikoista? 

6. Mikäli Maanalainen lähtisi toteuttamaan online-keikkaa, millä alustalla sen toteutus tehtäi-

siin? Käytetäänkö sosiaalisen median ilmaisia alustoja, vai maksullisia laadukkaampia alus-

toja? 

7. Millaisia hyötyjä koet online-keikkojen tarjoavan ihmisille? 

8. Miten tärkeässä asemassa näet online-keikan äänen- ja kuvanlaadun? 

9. Millaisena näet keikkapaikkojen tulevaisuuden fyysisten ja online-keikkojen suhteen? 
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Liite 5: Peltola, Samuli – Haastattelu 

Haastattelu, TEAMS 14.11.2021 

 

1. Mistä yhtyeet tulot Medeian osalta syntyvät?  

2. Millainen merkitys fyysisillä keikoilla on yhtyeille? 

3. Miten tärkeänä koet fanituotteet ja onko teillä ollut eksklusiivisia fanituotteita? 

4. Miten pandemia vaikutti Medeian toimintaan ja millainen tilanne on nyt?  

5. Millainen suhtautuminen sinulla on online-keikkoihin? 

6. Millaisia hyötyjä näet online-keikoissa? 

7. Millaisia haittoja näet online-keikoissa? 

8. Miten tärkeänä koet äänen- ja kuvanlaadun online-keikoilla? 

9. Kuinka tärkeänä koet yleisön ja yhtyeen välisen interaktiivisuuden? 

10. Mikäli toteuttaisitte online-keikan, tekisittekö sen sosiaalisen median ilmaisien kanavien 

kautta, vai käyttäisittekö ulkopuolista maksullista live-alustaa ja palvelua? 

11. Pitääkö mielestäsi online-keikan näyttää hyvältä vai kuulostaa hyvältä, vai riittääkö se, että 

katsoja vain näkee teidät? 
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Liite 6: The Barricade - Sähköpostimainos 

 

 


