
VUOSIKERTOMUS 2020



Konserttikeskus ry 
VUOSIKERTOMUS 2020 

2 
 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS ......................................................................................... 3 

TIIVISTELMÄ ..................................................................................................................................... 4 
SUMMARY .......................................................................................................................................... 5 

1 TOIMINTA ........................................................................................................................... 6 

1.2 KOULU- JA PÄIVÄKOTIKONSERTIT SEKÄ MUUT KONSERTIT .......................................................... 9 
1.3 KONSERTTI JOKA KOULUUN ........................................................................................................ 11 
1.4 TYÖPAJAT JA MUUT TOIMINTAMUODOT ....................................................................................... 11 
1.5 TAPAHTUMAT JA YHTEISTYÖHANKKEET ..................................................................................... 12 
1.6 OHJELMISTO ............................................................................................................................... 13 
1.7 PALAUTE JA SEURANTA .............................................................................................................. 14 

2 YHDISTYS ......................................................................................................................... 16 

2.1 HALLINTO ................................................................................................................................... 16 
2.2 HENKILÖSTÖ JA TOIMISTO ......................................................................................................... 17 
2.3 JÄSENET .................................................................................................................................... 18 
2.4 VERKOSTOT, JÄSENYYDET JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ .................................................... 19 
2.5 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI ..................................................................................................... 19 

3 TALOUS ........................................................................................................................... 20 

TOIMINNASSA MUKANA .................................................................................................................... 23 
 
 
LIITTEET 
 
LIITE 1 ................................................................................ Ohjelmat ja esiintyjät vuonna 2020 
LIITE 2 ............................................................. Ohjelmat määrineen (ABC) ja (123) vuonna 2020 
LIITE 3 ..................................................... Toiminta kohderyhmittäin ja alueittain vuonna 2020 
LIITE 4 .................................................................................... Konserttikalenteri vuonna 2020 
LIITE 5 ........................ Toimintakunnat ja Konsertti joka kouluun -kunnat kartalla vuonna 2020 
LIITE 6……………………………………………………………………….Etäpaketin käyttöliittymän ohje 2020 
 

 



Konserttikeskus ry 
VUOSIKERTOMUS 2020 

3 
 

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 
 
Vuosi 2020 on ollut ihan oma lukunsa. Elävä 
musiikki ja koko kulttuuriala on ollut ahdingossa 
poikkeustilan johdosta ja koulukonserttien 
järjestäminen on ollut ison osan vuotta 
mahdotonta. Vuosi on ajanut tämän elävän 
musiikin kiertueorganisaation lähemmäs jotakin 
online-sisältöjen tuotantoyhtiötä.  
 
Matkan varrella on opittu huimasti, astuttu välillä 
hutiinkin, mutta myös onnistuttu monissa 
asioissa ja saatu uusia eväitä myös tulevaan. Silti 
päällimmäinen ajatus on ikävä elävää musiikkia, 
sitä yleisön ja esiintyjän kohtaamisen aikaan 
saamaa taikaa. Etäyhteyksin toteutetuissa 
sisällöissä on pyritty mahdollisimman lähelle 
tuota taikaa. Toisaalta isona tavoitteena on ollut 
myös taata näinä aikoina edes jotakin tuloa 
esiintyjäjoukollemme.  Nämä kaksi tavoitetta 
mielessä järjestettiin monenlaisia kohtaamisia 
nuoren kuulijan ja musiikin välillä, yhteensä 1504 
tilaisuuden verran. 
 
Vuosi on ollut elävän musiikin alalle taloudellisesti 
vaikea, sitä se oli myös meille. Vuodesta 
selviämisessä isossa osassa oli saamamme 
Korona-avustus sekä vuokrahuojennus. Vuosi on 
vaatinut myös eri tavalla joustavuutta ja uutta 
osaamista. Selviytyminen on rakentunut 
esiintyjiemme ja tilaajiemme joustavuudelle, 
sekä uusille yhteistyökumppaneille ja osaajille, 
jotka ovat mahdollistaneet online-sisältöjen 
kehittämistyön. Ilman Konsertti joka kouluun -
sopimuskuntia emme olisi vuodesta selvinneet. 
 
Vuoden ehdottomia kokokohtia oli maaliskuussa 
järjestetty ensimmäinen live stream -konsertti. 
Vaikka tilanne oli tuolloin uusi ja hässäkkä 
melkoinen, onnistuimme saamaan huiman 
määrän ihmisiä pysähtymään tuon Pikku Papun 
Orkesterin konsertin ääreen. Samalla käynnistyi  

 
konserttisarja ja kampanja, jonka avulla saatiin 
kerättyä noin 20 000 euroa esiintyjiemme 
taloudellisen ahdingon helpottamiseksi. 
Striimikevään siivittämänä Konserttikeskus sai 
yli 6 000 uutta seuraajaa sosiaalisessa mediassa 
ja etäkonserttisarjamme sai Vuoden 
lastenmusiikkiteko -tunnustuksen 
Lastenmusiikkipäivän Jellonagaalassa. 
 
Syksylle kehitettiin live-konserttien rinnalle uusi 
etäpaketti, johon kuului online-konsertti, 
oheismateriaalia sekä vuorovaikutteinen Kysy 
esiintyjältä -osio. Etäpaketin osalta yllätti 
erityisesti kaksi asiaa, se kuinka paljon 
etäsisältöjä lopulta tilattiin ja se kuinka hyvin 
Zoomin kautta toteutetut Kysy esiintyjältä -
kohtaamiset onnistuivat. Syksyn onnistumisiin 
kuului myös Nordic Copyright Bureaun (NCB) 
kanssa tehty räätälöity synkronointisopimus, 
joka mahdollisti voittoa tavoittelemattomalle 
yhdistykselle taltiointien myynnin ja sitä kautta 
mahdollisti sen, että pystyimme lopulta 
maksamaan kaikista etäsisältöjen tilauksista 
esiintyjillemme normaalien tariffien mukaiset 
palkkiot. 
 
Nyt kun vuosi 2020 on takanapäin, voi huokaista 
syvään. Sitten pitääkin kääriä hihat, sillä tämä 
poikkeusaika ei ole vieläkään taputeltu. Nyt on 
kuitenkin aika lähettää lämpimät kiitokset kaikille 
toimintaan osallistuneille. Erityisesti haluan 
kuitenkin kiittää poikkeuksellisesta vuodesta 
meidän joustavia ja yhteistyökykyisiä 
esiintyjiämme sekä Konserttikeskuksen 
pystyssä pitänyttä mieletöntä henkilökuntaa.  
 
Hämeenlinnassa 25.2.2021 
Noora Herranen 
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TIIVISTELMÄ 
 
Vuoden 2020 aikana Konserttikeskuksen toiminnassa korostuivat joustavuus ja luova 
ongelmanratkaisu. Vuoden aikana Konserttikeskus käytännössä uudisti koko tuotanto- ja 
jakelumallinsa sekä palvelunsa selvitäkseen poikkeuksellisesta vuodesta.  Isossa osassa maata 
live-konserttien tuottaminen kouluissa ja päiväkodeissa oli mahdotonta maaliskuun 
puolivälistä eteenpäin johtuen Covid19-pandemiasta. Näin ollen Konserttikeskuksen 
toimintavuosi 2020 koostui isolta osin etänä toteutetuista sisällöistä. 
 
Taloudellisesti katsottuna vuosi oli myös erikoinen. Taloudellisen ahdingon pelastuksena 
toimivat toisaalta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ylimääräinen Korona-avustus sekä 
vuokranantajamme myöntämä kolmen kuukauden vuokrahyvitys. Toisaalta vuoden pelastivat 
ne ennakkoluulottomat tilaajamme, jotka suostuivat korvaamaan vahvistetut livekiertueet 
etäpaketillamme. Rahoitusta saatiin opetus– ja kulttuuriministeriön myöntämän 
yleisavustuksen sekä Musiikinedistämissäätiön vuosittaisen avustuksen lisäksi Suomen 
kulttuurirahastolta Jazzup-hankkeeseen sekä aiempien vuosien tapaan ruotsinkielisiltä 
säätiöiltä Svenska nu -kiertueisiin.  
 
Vuoden aikana Konserttikeskus toteutti yhteensä 1504 tilaisuutta, joista suurin osa oli jälleen 
konsertteja. Suosituimpia ohjelmia olivat Tuubakimalainen ja AITO. Konserttien määrä väheni 
edellisvuodesta vain noin 10 %, mutta muiden sisältöjen osuus tilaisuuksien kokonaismäärästä 
nousi 13 prosentista 32 prosenttiin.  Isoimpana muutoksena tilaisuuksien määrissä näkyy 
kokonaan uusi sisältö, etäpaketin Kysy esiintyjältä -kohtaamiset, joita järjestettiin yhteensä 
353 kappaletta. 
 
Toimintamme ulottui jälleen noin 50 prosenttiin Suomen kunnista. Kaikki tavoitetut 148 kuntaa 
näkyvät kartalla vuosikertomuksen liitteessä 5. Liitteessä näkyvät myös kaikki Konsertti joka 
kouluun -kunnat, joissa toimintaa vuonna 2020 järjestettiin. Vuoden aikana yhdistyksen listoilla 
oli 154 taiteilijaa ja työsuoritteita toiminnasta kertyi yhteensä 3201 tuntia.  Kerätty palaute oli 
kiittävää ja 90 % vastanneista suosittelisi palvelua. 
 
Yhdistyksen hallinto noudatti edellisten vuosien kaavaa, mutta toimi tärkeänä tukena 
poikkeustilan tuomissa nopeissa päätöksentekotarpeissa, ja keskustelut sekä hallituksen että 
valtuuskunnan kokousten yhteydessä antoivat ideoita ja vertaistukea haastavassa tilanteessa.  
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SUMMARY 
 
Konserttikeskus (Concert Centre Finland) is a non-profit association established in 1963. Its aim 
is to arrange tours of high-quality concert programs in a wide variety all over Finland, mainly in 
public schools and kindergartens. Konserttikeskus also creates new concert productions and 
develops new forms and concepts for musicians to meet children and young people. Due to the 
Covid19-pandemic the year 2020 was many times filled with online materials instead of live 
performances. The year 2020 altogether was filled with flexibility and creative problem solving. 
During the year Konserttikeskus changed itself from live music tour organization almost to 
production company to survive through these exceptional times. 
 
From the economical point of view the year was also a bit different. Yearly funding from the 
Ministry of Education and from the Finnish Music Foundation (MES) were at about the same 
level as the year before. In addition to this funding, the association got a few smaller grants as 
the year before. But due to the pandemic the income gained from organizing concerts was 
significantly lower. Also, the production costs of online concerts are not normally part of the 
yearly budged. Fortunately, The Ministry of Education gave a special grant to survive through 
the crisis and many of our customers took the online materials to cover for the live tours that 
they originally ordered. The yearly budget costs were 1 048 817,83 €, a bit more than the year 
before. 
 
The activities of the year 2020 covered 10 % less concerts, but more other events compared to 
the year before, altogether 1504. The number of other events rose from 13 % to 32 % of all the 
events. Big part of the change were the Ask the Artist – online meetings, where children and 
artists had a chance to discuss the online-concert experience. Concerts were organized in 148 
different municipalities, which is almost a half of the municipalities in Finland. The coverage 
can be seen from the map in the annex 5. From the map you can also find all the places that had 
concerts with the Concert to every school -contract. 
 
During the year 2020 there were 154 artists listed in the program and they worked altogether 
3201 hours. The administrational side to the organization followed earlier years. 
Konserttikeskus had very good feedback from the concerts and 90 % of the people responding 
to the feedback surveys would recommend the service. 
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1 TOIMINTA 
 ..............................................................................................................................................   
 
Konserttikeskus ry:n päätehtävänä on viedä korkeatasoisia elävän musiikin konsertteja 
kouluihin ja päiväkoteihin. Konsertit järjestetään osana eri puolille Suomea suuntautuvia 
kiertueita, jotka toteutetaan yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Vuonna 2020 iso osa 
toiminnasta jouduttiin korvaamaan etäsisällöillä, sillä elävän musiikin tilaisuuksia ei ollut 
mahdollista järjestää monissa osissa Suomea maaliskuun jälkeen Covid19-pandemian 
johdosta. 
 
Konserttikeskuksen järjestämiin koulu- ja päiväkotikonserttikiertueisiin sisältyy 
lähtökohtaisesti kolme konserttia päivässä, mikä tekee toiminnasta taloudellisesti järkevää 
sekä Konserttikeskuksen että esiintyvien muusikoiden näkökulmasta. Tämä käytäntö myös 
mahdollistaa edulliset tilaajahinnat, jotka ovat samat kaikkialla Suomessa. Vuoden 2020 
etäsisällöt hinnoiteltiin vielä noin 25 % edullisemmaksi kuin livekonserttitoiminta.  
 
Palveluiden tilaajia ovat pääasiassa koulut, päiväkodit sekä muut kunnalliset tahot. Edellisten 
lisäksi yhtenä tilaajatahona toimivat myös vanhempainyhdistykset. Poikkeusvuonna 
tilaajakanta muistutti edellisiä vuosia, mutta tavoitettiin myös uusia tilaajia sekä 
yhteistyökumppanuuksia, kuten 100-vuotisjuhlavuottaan viettänyt Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto. Normaalivuosinakin Konserttikeskuksen tuottamien konserttien merkitys 
on erityisen suuri seuduilla, joilla ei ole tavallisesti mahdollista kuulla korkeatasoisia, eri musiik-
kityylejä edustavia konsertteja. Nyt saavutettavuus korostui entisestään, kun etäpaketin osalta 
sisällön voi viedä mihin tahansa missä on verkkoyhteys. 
 
Keväällä elävän musiikin konserttitoiminnan seisahduttua järjestettiin maksuttomia ja kaikille 
avoimia Live Stream -konsertteja, jotka saivat suuren suosion ja keräsivät huimat 150 000 
katselukertaa. Syyskaudelle räätälöitiin uusi etäpaketti, jonka sisältöä kehitettiin yhdessä 
Operiiheksi nimetyn asiantuntijaraadin kanssa. Riihen huomioita hyödyntäen päädyttiin 
kehittämään etäsisällöille oma käyttöliittymä ja jakelukanava ohjelmakohtaiselle salatulle 
nettisivulle, joka kokoaa yhden linkin taakse kaiken paketin sisällön. Lisää etäpaketin 
käyttöliittymästä liitteessä 6. 
 
Etäpaketti koostui online-konsertista, oheismateriaalista sekä vuorovaikutteisesta Kysy 
esiintyjältä -osiosta. Konsertti joka kouluun -sopimuskuntien kiertueiden yhteydessä 
vuorovaikutteinen osuus toteutettiin Zoom-sovellusta hyödyntäen etäyhteydellä siten, että 
oppilaat ja esiintyjät kohtasivat ja keskustelivat reaaliaikaisesti konserttikokemuksesta, 
esiintyjän työstä ja välillä myös elämästä yleensä. Muiden kiertueiden osalta Kysy esiintyjältä 
toteutettiin siten, että konsertin katsonut ryhmä lähetti helppokäyttöisen lomakkeen kautta 
kysymyksiä esiintyjille ja esiintyjät lähettivät vastauksensa lasten kysymyksiin 
videotervehdyksenä. Molemmissa tapauksissa tilaaja sai linkin Kysy esiintyjältä -osioon 
samalta sivulta, missä konsertti katsottiin. 
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Vaikka alkuun näytti siltä, että vuodesta tulee hiljainen, etäpaketin kautta Konserttikeskuksen 
palvelutarjontaan syntynyt uusi Kysy esiintyjältä -sisältö siivitti tilaisuuksien määrän lopulta 
normaalivuosien lukemiin. Yhdistys järjesti vuonna 2020 kaikkiaan 1504 tilaisuutta (1 304 v. 
2019). Tilaisuuksien määrä on vaihdellut viime vuosina 1200–1700 tilaisuuden välillä riippuen 
siitä, kuinka paljon kullekin vuodelle on saatu rahoitusta. Esimerkiksi vuoden 2017 
huippulukemat liittyvät erillisiin Suomi 100 -avustuksiin. Alla kuviossa on esitetty tilaisuuksien 
määrän vaihtelu vuosina 2010–2020. 
 

 
 
Määrän lisäksi tilaisuuksien jakautuminen eri toimintamuotoihin ja kohderyhmiin vaihtelee 
jonkin verran vuodesta toiseen. Tänäkin vuonna suurin osa tilaisuuksista oli konserttitoimintaa, 
vaikkakin konserttien kokonaismäärä laski edellisvuodesta noin 10 % ja osuus tilaisuuksistakin 
laski merkittävästi. Konsertit ja muut tilaisuudet vuosina 2017–2020 jakautuneet seuraavasti: 
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Poikkeusvuosi toi mukanaan täysin uusia toimintamuotoja, kuten Kysy esiintyjältä -
kohtaamiset etäyhteyksin. Näitä toteutettiin syyskaudella huimat 353 kappaletta. Muiden 
tilaisuuksien osuus nousi 13 % jo 32 % koko toiminnasta. Alla toiminnan jakautuminen vuonna 
2019 sekä 2020. 
 

 
 
Konserttikeskus järjesti kevään 2020 aikana 392 tilaisuutta, joista noin 20 % toteutettiin etänä. 
Syksyllä järjestettiin 1112 tilaisuutta, joista noin 80 % toteutettiin etänä. Koko vuoden 
toiminnasta noin 65 % toteutettiin etänä. Vuosikertomuksen liitteissä on tarkempaa tietoa 
siitä, kuinka järjestetyt tilaisuudet ovat jakautuneet eri kohderyhmien, ohjelmien sekä 
maakuntien kesken. Liitteistä löytyvät myös yksityiskohtaiset selvitykset vuoden 2020 
tilaisuuksista sekä esiintyjäryhmien kokoonpanoista. 
 
Konserttikeskuksen toiminta ulottui jälleen lähes 50 prosenttiin Suomen kunnista. Kaikki 
tavoitetut 148 kuntaa (165 vuonna 2019) näkyvät kartalla vuosikertomuksen liitteessä 5. 
Liitteessä näkyvät myös kaikki Konsertti joka kouluun -kunnat. Alla tilaisuuksien määrät 
maakunnittain. 
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Vuonna 2020 Konserttikeskus järjesti toimintaa kaikissa manner-Suomen maakunnissa. 
Valtakunnallisuudesta kertoo myös se, että lähes 87 % toiminnasta järjestettiin muualla kuin 
Uudellamaalla. Erityisesti Lapissa järjestettiin aiempia vuosia enemmän toimintaa. Tähän 
vaikutti osaltaan se, että siellä sai paremmin toteuttaa elävän musiikin kiertueita ja työpajoja. 
 
Tilaisuuksia järjestettiin edellisen vuoden tapaan eniten Etelä- ja Länsi-Suomessa. Kuitenkin 
muiden läänien osuus kasvoi suuremmaksi ja maantieteellinen jakauma oli huomattavasti 
tasaisempi kuin edellisvuonna. Konserttimäärien jakauma alueittain ei kuitenkaan kerro 
kaikkea, sillä toimintamme tärkeitä tilaajia ovat erityisesti syrjäseudut, joissa pienillä 
konserttimäärillä tavoitetaan suuri osuus alueella asuvista lapsista ja nuorista. Erityisen 
tärkeää on tavoittaa lapsia ja nuoria seuduilta, joilla vastaavaa toimintaa ei ole. 
Vuosikertomuksen karttaliitteestä (Liite 5) näkee määrien sijasta sen, kuinka laaja toiminnan 
maantieteellinen kattavuus poikkeusvuodesta huolimatta oli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsertit rahoitettiin tilaajien maksamien tariffihintojen lisäksi saaduilla avustuksilla, joista 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatava toiminta-avustus muodostaa koko toiminnan 
kivijalan. Toisen pitkäaikaisen rahoittajan Musiikin edistämissäätiön (MES) myöntämällä tuella 
järjestettiin yhteensä 104 konserttia (119 vuonna 2019), mikä on noin 7 % kaikista tilaisuuksista. 
Tarkemmin vuoden 2020 taloudesta ja Konserttikohtaisten kustannusten jakautumisesta 
kohdassa 4 sekä tilinpäätöksessä. 
 
1.2 KOULU- JA PÄIVÄKOTIKONSERTIT SEKÄ MUUT KONSERTIT 
 
Vuonna 2020 Konserttikeskus järjesti 1021 konserttia (1136 vuonna 2019), joista oli 226 
päiväkotikonserttia (218 vuonna 2019) ja 744 koulukonserttia (846 vuonna 2019). 
Koulukonserteista 70 % toteutettiin alakouluissa (77 % vuonna 2019). Lisäksi järjestettiin 17 
muuta konserttia mm. palvelutaloissa (39 vuonna 2019), sekä 34 julkista konserttia (33 vuonna 
2019). Konserteista 61 % järjestettiin etänä. Etäkonserttien paikatessa palvelutarjontaa 
poikkeusvuosi toi lopulta yllättävän vähän muutosta konserttien kokonaismäärään, sillä 
konsertteja järjestettiin ainoastaan 10 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
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Koulu- ja päiväkotikonsertin onnistumisen tärkeimpiä edellytyksiä on sopiva yleisömäärä, jo-
hon vaikuttavat konserttiohjelman luonne, kohdeyleisö ja konserttipaikka. Vuonna 2020 
Konserttikeskuksen suositukset maksimiyleisömääriksi olivat: Päiväkodit: 50 lasta/konsertti, 
1–3 luokat: 100 oppilasta/konsertti, 4–6 luokat: 150 oppilasta/konsertti sekä yläaste ja lukio: 200 
oppilasta/konsertti. Alla kuviossa on esitelty konserttien jakautuminen eri kohderyhmille 
vuosien 2017–2020 aikana. 
 

 
 
Konsertteja toteutti vuonna 2020 yhteensä 39 eri ohjelmaa/esiintyjäryhmää. Ohjelmakohtaiset 
konserttimäärät vaihtelivat 1–173 välillä. Suosituimpia konserttiohjelmia olivat 
Tuubakimalainen ja AITO. Tarkempi listaus kaikista ohjelmista/esiintyjistä löytyy liitteestä 1 ja 
toteutuneista konserttimääristä liitteestä 2. 
 
Konserttikeskuksen tariffihinnat olivat kaudella 2020–2021: 

Esiintyjiä 1 konsertti 1 päivä = 3 konserttia 
1  190 570 
2  263                            789                  
3   328    984  
4     385     1155    
5  452    1356 

 
Myös kaikista etäkonserteista maksettiin palkkio näiden tariffien mukaan. Lisäksi linjattiin, 
että mikäli myydään tulevaisuudessa pelkkiä konserttitaltiointilinkkejä, niistä maksetaan aina 
kuitenkin vähintään puolet saadusta tulosta esiintyjille. 
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1.3 KONSERTTI JOKA KOULUUN  
 
Konsertti joka kouluun -toimintamallissa (KJK) kuntatilaaja maksaa kunnan peruskoululaisten 
kokonaislukumäärään pohjautuvan vuosimaksun, kun muussa toiminnassa koulu tai muu tilaaja 
maksaa esiintyjien lukumäärästä riippuvan hinnan yksittäisestä konsertista. Vuoden 2020 
oppilaskohtainen maksu oli esiintyjäryhmän koosta riippuen (1–5 henkeä): 
1,12/1,35/1,56/1,83/2,15 € per oppilas. Sama oppilaskohtainen hinta oli käytössä myös etäpaktin 
osalta, kuitenkin siten, että sopimuskunnilla etäpaketti sisälsi enemmän sisältöjä kuin muilla ja 
heillä oli mahdollisuus myös ostaa ylimääräisiä lisäkonsertteja muita tilaajia edullisemmin. 
 
Vuonna 2020 KJK-mallilla toteutettiin 324 konserttia (498 v. 2018) ja 292 Kysy esiintyjältä -
liveyhteyttä tavoittaen noin 48 000 peruskoululaista. Nämä tilaisuudet muodostivat 41 % 
kaikista Konserttikeskuksen järjestämistä tilaisuuksista. Useampi kunta siirsi syyskaudelta 
konserttiviikkonsa keväälle 2021 livekohtaamisten toivossa. Ne sopimuskunnat, joiden kanssa 
konserttikiertue poikkeusvuonna toteutettiin näkyvät kartalla liitteessä 5. 
 
Konserttikeskuksen keskimääräinen osuus kokonaiskustannuksista oli n. 58 % vuonna 2020 (61 
% v. 2019), mikä on hieman korkeampi kuin muussa konserttitoiminnassa. Konserttien keski-
määräinen yleisömäärä oli 149 ja yhtyekoko oli 3,10. Joissakin kunnissa kuulijoiden joukossa on 
ollut myös esikoululaisia ja lukiolaisia. 
 
1.4 TYÖPAJAT JA MUUT TOIMINTAMUODOT 
 
Konserttien lisäksi Konserttikeskus järjestää myös muuta toimintaa, jolla vahvistetaan 
musiikkikasvatusta kouluissa. Suosituin näistä toimintamuodoista on erilaiset työpajat. 
Esiintyjien itse vetämiä työpajoja kutsutaan toiminnallisiksi muusikkovierailuiksi ja niitä 
järjestetään usein samassa kohteessa kuin konsertti. Kaudella 2020–2021 tarjolla oli 11 
esiintyjien vetämää toiminnallista muusikkovierailua sekä kaksi muuta pysyvämmin 
ohjelmistossa olevaa työpajaa. Esiintyjien vetämien erilaisten sisältöjen määrä riippuu 
vuosittain siitä, kuinka moni ohjelmistossa olevista esiintyjistä haluaa työpajoja toteuttaa. 
 
Konserttikeskus haluaa kannustaa lapsia ja nuoria laulamaan yhdessä ja elvyttää perinteisten 
suomalaisten laulujen tuntemusta järjestämällä tilaisuuksia, joissa koululuokat tai 
esikouluryhmät voivat suorittaa yhteislaulumerkin kannustavan ilmapiirin vallitessa. Vuonna 
2020 Laulumerkkisuoritusta esiteltiin Educa-messuilla ja toteutettiin ensimmäiset etänä 
pidetyt suoritukset. Lisäksi laulumerkin rinnalle on kehitetty uusi toimintamuoto LuoMu-
luokkamusisointimerkki, jonka tarkoituksena on kannustaa koululuokkia erityisesti 
yhteissoittoon. Tätä ei vielä ole päästy toteuttamaan käytännössä. 
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Konserttikeskus toteutti vuonna 2020 työpajoja ja laulumerkkisuoritustilaisuuksia yhteensä 89. 
Lisäksi Konserttikeskus järjesti 353 Kysy esiintyjältä -kohtaamista etäyhteydellä, toteutti 36 
konserttitaltiointia sekä esitteli toimintaansa luentojen ja puheenvuorojen kautta 8 kertaa. 
Muiden tilaisuuksien kokonaislukumääräksi nousi 483 (32 % koko toiminnasta), kun se vuonna 
2019 oli 168 (13 %). 
 
1.5 TAPAHTUMAT JA YHTEISTYÖHANKKEET 
 
Konserttikeskus oli jälleen mukana järjestyksessään kolmannen Lastenmusiikkipäivän 
järjestelyissä. Päätapahtumien paikkakuntana toimi tällä kertaa Oulu ja juhlallisuudet 
järjestettiin etäyhteyksiä hyödyntäen. Perjantaina 13.11. Oulun yliopistolta striimatussa 
kokonaisuudessa oli ensin Lastenmusiikkipäivän seminaari ja sen jälkeen juhlakonsertti, jossa 
oli mukana Konserttikeskuksen ja Pikku Papun Orkesterin yhteinen tervehdys.  
 
Lastenmusiikkipäivän gaala järjestettiin 13.11.2020 kokonaisuudessaan verkossa.  Gaalassa 
musiikillisena antina oli pätkiä Konserttikeskuksen etäkonserteista. Lisäksi Konserttikeskus 
tarjosi Vuoden Tulokkaalle lisäpalkinnoksi mahdollisuuden päästä Konserttikeskuksen 
taiteellisen koordinaattorin Reijo Karvosen esiintyjävalmennukseen. Vuoden tulokkaaksi 
valittiin oululainen yhtye Pentti Punkin Syntymäpäivät. Lisäksi Konserttikeskus oli ehdolla 
Vuoden lastenmusiikkiteko -kategoriassa ja saikin tuon hienon tunnustuksen 
Etäkonserttisarjastaan. 
 
Konserttikeskus jatkoi pitkään jatkunutta ja antoisaa yhteistyötä Svenska nu -verkoston kanssa 
tarjoamalla ruotsinkielisiä konsertteja suomenkielisiin kouluihin. Tällä kertaa kiertueet 
toteutettiin etäyhteyksin ruotsalaisen nykykansanmusiikkiyhtye Kolonienin kanssa laajasti eri 
puolille Suomea. Kiertueeseen sisältyi online-konsertin lisäksi etäyhteyksin ruotsiksi 
toteutettu Kysy esiintyjältä -osio. Syyskaudella toteutettu kahden viikon kiertue piti sisällään 
63 etäkonserttia, joilla tavoitettiin yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria yhteensä 28 eri kunnassa. 
Kiertueita rahoittivat Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Konstsamfundet ja 
Svenska Nu. 
 
Lisäksi jatkettiin niin ikään pitkään jatkunutta yhteistyötä Etno-Espa tapahtuman kanssa. 
Yhteistyössä järjestetyssä lasten lauantaissa esiintyivät tällä kertaa Soiva Siili ja Arabic Twist. 
Tämän lisäksi aloitettiin tapahtumayhteistyö Salon Lasten Laulukaupunki -tapahtuman kanssa, 
jossa esiintyi niin ikään Soiva Siili.  Syyskaudella toteutettiin yhteistyössä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kanssa järjestön 100-vuotisjuhlan kunniaksi live stream -konsertti. Paljon 
kiitosta saaneessa konsertissa esiintyi Vuoden tulokkaaksi Jellonagaalassa 2019 valittu Mirkka 
& Luis -lastenmusiikkiyhtye. 
 
Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa ja Suomen Jazzliiton kanssa yhteistyössä 
toteutetussa Jazzup-hankkeessa tavoitteena oli luoda uusi laadukas lapsille ja nuorille 
suunnattu jazzohjelma. Hankkeen yhtye koottiin Suomen eturivin jazz-muusikoista. Max 
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Zengerin johtamassa kokoonpanossa soittavat Riitta Paakki, Mikko Hassinen ja Antti Ahoniemi. 
Ohjelmaa oli yhtyeen kanssa työstämässä norjalainen koulukonserttituottaja Morten Brenne. 
Syyskaudella Jazzup-yhtye teki viikon etäpakettikiertueen Porissa. Hankkeen aikana opittiin 
paljon ja yhtyeen kanssa onkin tarkoitus jatkaa yhteistyötä myös kaudella 2021–2022. 
 
 
1.6 OHJELMISTO 
 
Konserttikeskuksen ohjelmisto tarjoaa kouluille ja päiväkodeille usean eri tyylilajin musiikkia. 
Ohjelmiston valitsee hakemusten perusteella Konserttikeskuksen hallituksen kahden vuoden 
toimikaudeksi nimeämä ohjelmatoimikunta. Valintakriteerejä ovat mm. taiteellinen taso, mu-
siikin osuus, pedagogiset näkökohdat, kohderyhmän huomioon ottaminen, kontakti yleisöön ja 
tarve ohjelmistossa.  
 
Konserttikeskuksen ohjelmatoimikuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: 
Timo Lehtovaara, musiikin lehtori, kuoronjohtaja, muusikko, puheenjohtaja 
Aija Puurtinen, muusikko, musiikkipedagogi 
Terhi Rauhala, musiikin lehtori 
Satu Sopanen, musiikkipedagogi, muusikko  
Max Tabell, muusikko, musiikkipedagogi 
Riikka Talvitie, säveltäjä 
 
Konserttikeskuksen ohjelmahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan 
sähköisten hakemusten ja videokoosteiden perusteella esitysvalmennukseen pääsevät 
artistit. Toisessa vaiheessa yhdistyksen taiteellinen koordinaattori työstää ohjelmaa yhdessä 
jatkoon päässeiden kokoonpanojen kanssa. Toinen vaihe päättyy näytekonserttiin, jonka 
jälkeen on mahdollista päästä ohjelmistoon. Ohjelma voi pysyä ohjelmistossa yhtäjaksoisesti 1-
3 lukuvuotta, näin ollen myös vanhoja ohjelmia pyritään arvioimaan säännöllisin väliajoin.  
 
Ohjelmiston kehittämiseen liittyen on pyrkimys taata Konserttikeskuksen esiintyjille 1–2 viikon 
keikkaminimi. Tämä edellyttää eri ohjelmien määrän vähentämistä asteittain. Noin 25 ohjelman 
tavoitteeseen ja keikkaminimiin pyritään asteittain etenevällä nelivuotissuunnitelmalla 
vuoteen 2023 mennessä. 
 
Vuoden 2020 aikana listoilla olleista 50 eri konserttiohjelmasta 25 kokoonpanoa teki vuoden 
aikana enemmän kuin viikon kiertueen (≥15 konserttia, Kts. Liite 2). Ehkä poikkeusvuodestakin 
johtuen ohjelmia, joilla ei ollut ollenkaan keikkoja oli yhteensä 10. Tähän vaikutti osaltaan se, 
että useat keväällä 2020 poistuneet ohjelmat (7) eivät ehtineet saada vahvistettuja keikkoja 
ennen pandemiaa. Ohjelmistossa kalenterivuoden aikana olleista 169 taiteilijasta 122 sai vuoden 
aikana Konserttikeskuksen kautta työtä.  
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Vuoden 2020 aikana Konserttikeskus tarjosi normaalin konserttiohjelmiston lisäksi tilaajille 
etävaihtoehtoa. Vuoden aikana online-versio toteutettiin yhteensä 32 eri konserttiohjelmasta. 
Erilaisia taltiointeja ja striimejä toteutettiin kuitenkin yhteensä 52, sillä useista ohjelmista 
tehtiin eri versioita eri kohderyhmille. 
 
Ohjelmahaku lukukausittain 

 2020–2021 2019–2020 2018–2019 2017–2018 
Hakemuksia yht. 75 (5 kv) 81 (10 kv) 85 (5 kv) 58 (5 kv) 
Uusia ohjelmia 14 (1 kv) 17 (3 kv) 12 (1 kv) 15 (2 kv) 
Kutsuohjelmia 3 1 - - 
Ohjelmistossa yht 34 39 37 38 

 
 
 1.7 PALAUTE JA SEURANTA 
 
Konserttikeskus pyytää jokaista paikallista järjestäjää antamaan palautetta sähköisesti 
lähetetyllä lomakkeella. Lomakkeella kysytään palautetta sekä konsertin että tuotannon 
toimivuudesta myös numeerisessa muodossa. Lisäksi Konserttikeskuksen edustajat 
seuraavat mahdollisuuksien mukaan konsertteja myös omakohtaisesti paikan päällä. 
 
Saaduissa palautteissa valtaosaa esiintyjistä pidettiin jälleen erinomaisina. Palautteissa 
konserttiohjelmien arvosanan keskiarvo oli 4,4 asteikolla 1–5. Alla vastausten jakauma. 
 

 
 
 
Numeeristen arvioiden lisäksi lomakkeella on edelleen mahdollisuus antaa kirjallista 
palautetta. Seuraavassa esimerkkejä näistä palautteista: 
 

Ohjelma on erinomainen, hienoja joikuja ja upeaa instrumentaalimusiikkia. Konsertti on myös 
sopivan pituinen nykykoululaisille. Vaikeaa, mutta hyvällä tavalla. Minun näkökulmastani nuorille 

pitää tuoda näytille ja kuultavaksi myös sellaisia juttuja, jotka eivät ole heille tuttuja. 
Mukavuusalueelta poistumista pitää oppia. 

Wimme & Rinne, Live-konsertti, Kaarina, 4.2.2020 
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Kyllä piristi ankeuden keskellä. 
Orffit, live-konsertti, Suodenniemen koulu, Sastamala, 30.9.2020 

 
Totta on, että live on aina live, mutta meillä ainakin lapset innostuivat rokkaamaan ihan täysillä. 

Suomirokkikoulu.fi, etäkiertue, Savitaipale, 8.10.2020 
 

Yllättäen Kysy esiintyjältä -osio olikin oppilaista mielenkiintoisin. Heistä oli hieno kokemus 
päästä näkemään, kuulemaan ja juttelemaan esiintyjien kanssa. 

School Breaks, etäkonsertti, Valtimon koulu, Nurmes, 19.10.2020 
 

On ollut virkistävä musaviikko. Olin ennakkoon hieman skeptinen, että kuinka tällainen toimii 
musiikissa eli syntyykö yhteyttä, nouseeko tunnelma jne. Kaikki, isommatkin kuuntelivat 

hienosti, naureskelivat vitseille, huutelivat tietokilpailun vastauksia ja jopa joskus taputtivat 
menevän biisin jälkeen. Onneksi saatiin lopulta ääniyhteys toimimaan aamuisessa 

livetapaamisessa. Siitä muodostui välitön ja nykyaikainen höpötystuokio.  
Taitavia jätkiä, en keksi, että oisko ton homman voinut paremmin hoitaa. 

Suomirokkikoulu.fi, etäkiertue, Säkylä, 9.10.2020 
 

Ohjelmasisältöön ja konserttitilanteeseen liittyvien kysymysten lisäksi palautelomakkeella 
kysytään myös tyytyväisyyttä tuotantoon ja Konserttikeskuksen palveluun yleisesti. 
Tyytyväisyyttä selvitetään muun muassa kysymällä millä todennäköisyydellä suosittelisit 
palvelua. Vastausten keskiarvo on huima 4,6 ja 90 % vastanneista suosittelisi palvelua 
ehdottomasti tai todennäköisesti. 
 

 
 
Myös esiintyjiltä saatu palaute on yhdistyksen toiminnassa äärimmäisen tärkeää. Tässä ote 
yhdestä esiintyjältä spontaanisti tulleesta palautteesta: 
 

Suuren suuri Kiitos kaikesta jo tässä vaiheessa!!  
Konserttikeskus teki hienon teon ja valtavan suuren työn, kun niin nopeasti lähditte auttamaan 

monin tavoin meitä työttömiksi jääneitä keikkamuusikoita. KIITOS!!!!!! 
Esiintyjä keväällä 2020 toteutetun live stream -konsertin ja kampanjan jälkeen  
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2 YHDISTYS 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.1 HALLINTO 
 
Yhdistyksen hallinto koostuu joka kolmas vuosi pidettävästä yhdistyksen kokouksesta, kaksi 
kertaa vuodessa sääntömääräiset kokouksensa pitävästä valtuuskunnasta sekä hallituksesta. 
Konserttikeskus ry:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa.  
 
Hallitus 20.3.2020 saakka 
Kai Amberla, toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 
Markku Kaikkonen, johtaja, varapj. 
Petri Aarnio, rehtori  
Tuula Jukola-Nuorteva, vastaava tuottaja  
Petteri Klintrup, musiikkikasvatuksen 
koulutussuunnittelija 
Veera Paasi, toiminnanjohtaja 
Sanna Vuolteenaho, musiikin lehtori  
 

 
Hallitus 20.3.2020 lähtien 
Tarja Filatov, kansanedustaja, puheenjohtaja 
Markku Kaikkonen, johtaja, varapj 
Timo Klemettinen, toiminnanjohtaja 
Petteri Klintrup, musiikkikasvatuksen 
koulutussuunnittelija 
Annika Kukkonen, yleisötyön tuottaja 
Ilkka Laasonen, rehtori 
Veera Paasi, toiminnanjohtaja 

Valtuuskunta piti poikkeusoloista johtuen sääntömääräiset kokouksensa 19.-20.3.2020 
sähköpostikokouksena sekä 14.10.2020 etäyhteydellä Zoomissa puheenjohtaja Tuija Braxin 
johdolla.  
 
Valtuuskunta kaudella 2018–2021:  
Tuija Brax, pääsihteeri, puheenjohtaja 
Elina Heiskanen, ohjaaja, tuottaja 
Carita Holmström, muusikko, säveltäjä 
Jaana-Maria Jukkara, toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja 
Kalle Jämsen, kulttuurijohtaja 
Koulujen Musiikinopettajat ry 
Janne Murto, rehtori 
Jari Perkiömäki, rehtori, muusikko 
Maati Rehor, intendentti 
Inkeri Ruokonen, lehtori 
Suomen Jazzliitto ry 
Suomen Kansallisooppera ja -baletti, yleisötyö 
Suomen musiikinopettajien liitto ry 
Suomen Musiikintekijät ry 
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry 
Suomen Solistiyhdistys ry 
Suomen Säveltäjät ry 
Hannu Tolvanen, erikoissuunnittelija 
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HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA 2020  
lkm sisältää laskuttavat yhtyeet (ei ulkomaalaiset yhtyeet) 

Miehet

Naiset

Varhaisiän musiikinopettajat ry 
Rea Warme-Korpinen, rehtori 
 
Vuonna 2020 päävastuullisena tilintarkastajana jatkoi KHT Kirsi Aromäki ja vara-
tilintarkastajana KPMG Oy. 
 
2.2 HENKILÖSTÖ JA TOIMISTO 
 
Yhdistyksen toimistossa työskenteli 4 kokoaikaista ja yksi osa-aikainen henkilö. Lisäksi 
yhdistys työllisti kalenterivuoden aikana 122 esiintyjää.  
 
Toimiston henkilökunta: 
Noora Herranen, toiminnanjohtaja 
Ville Kekäläinen, tuottaja 
Seija Pakarinen, tuottaja 
Stephan Keskinen, taloudenhoitaja 
Reijo Karvonen, osa-aikainen taiteellinen koordinaattori (ostopalvelu) 
 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kampissa, osoitteessa Runeberginkatu 4a C9, 00100 Helsinki. 
 
Kokonaisuudessaan yhdistyksen työllistysvaikutus oli 10,78 henkilötyövuotta sisältäen 
laskuttavat artistit (10,34 vuonna 2019). Työsuoritteita artisteille kertyi 3201 tuntia (3472 vuonna 
2019). Esiintyjäryhmien keskimääräinen koko oli 3 henkeä (2,7 vuonna 2019), kun työpajat 
otetaan huomioon. Konserteissa se oli 3,18 henkeä. Muutamat isommilla kokoonpanoilla 
toteutetut etäsisällöt nostivat keskiarvoa. 
 
Toimiston henkilöstön ja luottamushenkilöiden suhteen sukupuolten välinen tasa-arvo 
toteutuu hyvin (naisten osuus 55 %). Kokonaisuudessaan henkilöstön sukupuolijakaumassa 
kuitenkin naisia oli 33 %. Näin ollen sukupuolten väliseen tasa-arvoon tulee kiinnittää huomiota 
erityisesti ohjelmistovalinnoissa. 
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Henkilöstön keskimääräinen ikä oli 42,28 vuotta. Mukana laskelmissa oli myös 
ostopalveluhenkilöstö, mutta ei kansainvälisiä vieraita. 
 

 
 
Henkilöstön asuinpaikkojen suhteen painottuu erityisesti pääkaupunkiseutu. Noin 63 % 
henkilöstöstä asuu pääkaupunkiseudulla. 
 

 
 
 
2.3 JÄSENET 
 
Vuoden 2020 päättyessä Konserttikeskuksella oli 11 yhteisöjäsentä ja 146 henkilöjäsentä, joista 
kolme oli kunniajäseniä. Vuonna 2020 yhdistyksen jäsenmaksut olivat henkilöjäseniltä 15 euroa 
ja yhteisöjäseniltä 50 euroa. Lisäksi vuonna 2020 voimaan tulleen sääntömuutoksen myötä 
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käyttöön tuli uutena myös mahdollisuus kannatusjäsenyyteen, jonka jäsenmaksu on 
vapaavalintainen summa, kuitenkin niin, että se on tavallista jäsenmaksua suurempi. 
 
2.4 VERKOSTOT, JÄSENYYDET JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ  
 
Konserttikeskus on jäsenenä Suomen Musiikkineuvostossa, pohjoismaisten 
koulukonserttijärjestäjien yhteistyöverkostossa Nordiskt Nätverk för Skolkonserter (NNS) ja 
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:ssä. Konserttikeskus on lisäksi jäsenenä Suomen 
musiikkikasvatusseura - FiSME ry:ssä sekä Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa, joissa 
molemmissa toiminnanjohtaja istu myös hallituksessa. Vuoden 2020 aikana yhdistys liittyi 
myös Sivistystyönantajien (Sivista) jäseneksi. 
 
Lisäksi yhdistys on edelleen liitännäisjäsen Jeunesses Musicales International -järjestössä 
(JMI), jonka Young Audiences -komitean varapuheenjohtajana Konserttikeskuksen toimin-
nanjohtaja toimii. Kansainvälinen yhteistyö on tuonut Suomeen uusia toimintamalleja ja 
erinomaisia ulkomaisia esiintyjiä. Vuonna 2020 kansainvälistä esiintyjäkaartia edusti vuoden 
2018 yleisön suosikkituotannoksi valittu Maputo-Mozambique. Lisäksi yhteistyössä Svenska 
Nu:n kanssa järjestettiin ruotsalaisen Kolonien-yhtyeen kahden viikon etäkiertue. 
 
JMI jakaa vuosittain Young Audiences Music Award -palkintoja (YAMawards) ansiokkaille lapsille 
tai nuorille suunnatuille musiikkiproduktioille. Konserttikeskuksen toiminnanjohtaja on 
palkintotuomariston jäsen. Syksylle 2020 kaavailtu joka vuotinen YAMSession-tapahtuma 
siirrettiin vuodella eteenpäin, mutta YAM Awards -gaala toteutettiin etänä. 
 
Vuonna 2020 Konserttikeskus osallistui ainoastaan seuraaviin kansainvälisiin tapaamisiin: 
• 4.-5.2.2020 Erasmus + -hankkeen valmistelukokous, Oslo, Norja (toiminnanjohtaja) 

Lisäksi toiminnanjohtaja osallistui säännöllisesti vuoden aikana YAM Committeen 
etäpalavereihin ja etätapahtumiin, joilla verkoston kansainväliset kohtaamiset poikkeusvuonna 
korvattiin. Toiminnanjohtaja piti myös puheenvuoroja muutamissa kansainvälisissä 
webinaareissa esitellen Konserttikeskuksen etäpakettia kansainvälisille kollegoille ja muille 
alan toimijoille.  
 
2.5 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI  
 
Konserttikeskus tiedottaa toiminnastaan pääasiassa julkaisemansa kausiesitteen sekä 
verkkosivujen kautta. Esite postitetaan päiväkoteihin, perusasteen kouluihin, toisen asteen 
oppilaitoksiin, kuntien koulu-, kulttuuri- ja sosiaalitoimistoihin sekä monelle muulle merkittä-
välle sidosryhmälle. Poikkeusvuonna esitteen sijasta korostuivat sähköiset viestintäkanavat. 
 
Konserttikeskuksen verkkosivut osoitteessa www.konserttikeskus.fi ovat tärkeä markkinointi- 
ja tiedotuskanava. Yhdistys markkinoi konserttejaan ja kertoo toiminnastaan myös 
sosiaalisessa mediassa ja sähköpostin välityksellä. Erityisesti sosiaalisen median kanavat 
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olivat isossa roolissa vuoden 2020 viestinnässä. Kevään aikana toteutettu live stream -
konserttikokonaisuus ja sen oheen rakennettu kampanja toivat yhdistykselle Facebookissa yli 
6000 uutta seuraajaa. Kasvu oli räjähdysmäinen, sillä aiemmin sivulla oli yhteensä noin 800. 
Sosiaalisessa mediassa esiteltiin Konserttikeskuksen artisteja ja jaettiin materiaalia 
konserttitaltiointien kulissien takaa. Lisäksi osallistuttiin Suomen Lastenkulttuurikeskusten 
liiton taideviestiin hyvänmielen lastenlauluvideolla Kille ja Kalle. Loppuvuodesta toteutettiin 
vielä Konserttikeskuksen biisijoulukalenteri, joka tavoitti yhteensä noin 9500 katselukertaa. 
 
Konserttikeskus painattaa konserttiohjelmista yhteistyössä Tekijänoikeuden tiedotus- ja 
valvontakeskuksen, Muusikkojen liiton ja Suomen Musiikintekijät ry:n kanssa ns. fanikortteja, 
joita esiintyjät jakavat koululaisille konserttien yhteydessä. Niiden mukana tieto 
Konserttikeskuksesta kulkeutuu myös lasten koteihin. Konsertin ankkuroitumista vankemmin 
koulun arkipäivään tehostaa Oppilaat konserttien tuottajina -toimintamalli, jossa ryhmä 
oppilaita osallistuu koulussaan konsertin käytännön järjestelyihin, mukaan lukien paikallinen 
tiedottaminen. Lisäksi Konserttikeskus osallistui Educa-messuille Helsingissä tammikuussa 
2020.  
 
Vuoden 2020 alkuvuodesta uudistettiin visuaalinen ilme ja Konserttikeskus sai uuden logon. 
Syyskaudella käynnistettiin lisäksi nettivisu-uudistus, joka vastaa erityisesti 
saavutettavuusdirektiivin tarpeisiin. Lisäksi sisäisen viestinnän osalta avattiin uusi kanava 
toteuttamalla ensimmäinen sähköinen artistitapaaminen. 
 
 

3 TALOUS 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Konserttikeskus ry:lle toiminta-avustusta 672 000 euroa 
(668 000 € vuonna 2019), jolla katettiin toiminnan yleisiä kuluja sekä suurin osa 
konserttitoiminnasta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhdistykselle Korona-
avustusta 90 000 €. Tällä avustuksella katettiin lisääntyneitä tuotantokustannuksia, 
peruuntuneista sisällöistä aiheutuneita kuluja sekä saamatta jääneitä tuloja. Vuonna 2019 
konserttitoiminnan tilaajatulot olivat noin 290 000 €, kun vuoden 2020 osalta ne olivat noin 
190 000 €. 
 
Musiikin edistämissäätiö (MES) myönsi yhdistykselle kiertuetukea 26 000 euroa lukuvuodelle 
2019–2020, joka käytettiin kokonaisuudessaan kevätlukukaudella 2020. MES myönsi kaudelle 
2020–2021 puolestaan 27 000 €, joka jäi kokonaisuudessaan käytettäväksi kevätkaudella 2021. 
Lisäksi Suomen Kulttuurirahasto myönsi Suomen Jazzliiton kanssa toteutetulle Jazzup -
hankkeelle 9000 euroa uuden jazzohjelman tuotantoon. 
 
Ruotsin kielen opintoja tukevien konserttien kiertuetoimintaan käytettiin Eugene, Elisabeth 
och Birgit Nygréns stiftelsen sekä Konstsamfundetin myöntämiä varoja yhteensä 6 000 euroa, 



Konserttikeskus ry 
VUOSIKERTOMUS 2020 

21 
 

minkä lisäksi Svenska nu -verkosto tuki näitä kouluille ilmaisia konsertteja yhteensä 7 885 
eurolla. Konserttikeskuksen osuus oli 1 885 euroa. 
 

 
 
Kokonaistuotot toiminta- ja kohdeavustukset mukaan luettuina olivat 1 053 848,69 € (1 032 
034,31 € vuonna 2019). Kokonaiskulut olivat 1 048 817,83 € (1 024 624,96 € vuonna 2019) 
Tilikauden tulos oli 5030,86 € ylijäämäinen (7409,05 € ylijäämäinen vuonna 2019). 
 
Keskimääräiset kustannukset jakautuivat tilaajien ja Konserttikeskuksen kesken seuraavasti 
lukuun ottamatta Konsertti joka kouluun -toimintamallilla toteutettuja konsertteja sekä joitakin 
erityisrahoituksella tehtyjä tilaisuuksia ja näytekonsertteja: 
 

 2020 2019 
Tilaajan osuus  218,50 (46,31 %) 257,7 (55,90 %) 
Konserttikeskuksen osuus 253,27 (53,69 %) 203,94 (43,95 %) 
Keskimääräiset kust. 471,77 (100,00 %) 461,73 (100,00 %) 

 
Konsertti joka kouluun -toiminnassa kustannukset jakautuivat puolestaan seuraavasti 

 2020 2019 
Tilaajan osuus  129,21 (41,86 %) 241,78 (39,29 %) 
Konserttikeskuksen osuus 179,38 (58,14 %) 373,56 (60,71 %) 
Keskimääräiset kust. 308,59 (100,00 %) 615,33 (100,00 %) 

 
Poikkeusvuosi näkyy erityisesti Konsertti joka kouluun -kustannusten euromäärissä, sillä iso 
osa KJK-kiertueista toteutettiin etänä. Lisäksi etäpakettien tuotantokuluista saatiin katettua 
Korona-avustuksesta eikä matka- ja majoituskustannuksia syntynyt. Nordic Cobyrigh Bureaun 
synkronointisopimus puolestaan mahdollisti taltiointien tekemisen live streamien sijasta ja sitä 
kautta sen, että tuotantokulut pystyttiin pitämään aisoissa. Vuosisopimus pitää sisällään 100 
konserttitaltioinnin myynnin ja on voimassa lokakuuhun 2021. 
 

RAHOITUSLÄHTEET 2020

Valtion yleisavustus 63,77 %
Myyntitulot 22,47 %
MES-avustus 2,47 %
Muut valtionavustukset 8,54 %
Muut avustukset 2,63 %
Varainhankinta 0,13 %
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Yksittäisten konserttien osalta Konserttikeskuksen rahoitusosuus on puolestaan edellisvuotta 
suurempi. Tämä selittyy muun muassa sillä, että etäsisältöjen tilaajahinnat ovat noin 25 % 
edullisemmat kuin konserttitoiminnassa yleensä. Lisäksi yksittäisiä konsertteja toteutettiin 
suhteessa enemmän livenä. 
 
Kun kaikki laskutetut musiikkitilaisuudet otetaan huomioon, yhdistyksen osuus 
kokonaiskustannuksista oli 44,18 % (vuonna 2019 47,39 %) ja keskimääräinen tuki 206,91 € per 
tilaisuus (vuonna 2019 251,08 €). 
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TOIMINNASSA MUKANA 
Alle on koottu Konserttikeskuksen toimissa vuoden 2020 aikana mukana olleet tahot: 
Konserttikeskuksen luottamushenkilöt, rahoittajat, verkostot, joissa olemme jäseniä sekä 
yhteistyökumppanuudet. Yhtyeet löytyvät liitteestä 2 ja yhteistyökunnat liitteestä 5. 
 
Hallitus 
Tarja Filatov, kansanedustaja, puheenjohtaja 
Markku Kaikkonen, johtaja, varapuheenjohtaja 
Timo Klemettinen, toiminnanjohtaja 
Petteri Klintrup, musiikkikasvatuksen 
koulutussuunnittelija 
Annika Kukkonen, yleisötyön tuottaja 
Ilkka Laasonen, rehtori 
Veera Paasi, toiminnanjohtaja 
 
Valtuuskunta 
Tuija Brax, pääsihteeri, pj 
Elina Heiskanen, ohjaaja, tuottaja 
Carita Holmström, muusikko, säveltäjä 
Jaana-Maria Jukkara, toiminnanjohtaja, varapj 
Kalle Jämsen, kulttuurijohtaja 
Koulujen Musiikinopettajat ry 
Janne Murto, rehtori 
Jari Perkiömäki, rehtori, muusikko 
Maati Rehor, intendentti 
Inkeri Ruokonen, lehtori 
Suomen Jazzliitto ry 
Suomen Kansallisooppera ja -baletti, yleisötyö 
Suomen musiikinopettajien liitto ry 
Suomen Musiikintekijät ry 
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry 
Suomen Solistiyhdistys ry 
Suomen Säveltäjät ry 
Hannu Tolvanen, erikoissuunnittelija 
Varhaisiän musiikinopettajat ry 
Rea Warme-Korpinen, rehtori 
 
 
 

Ohjelmatoimikunta 
Timo Lehtovaara, musiikin lehtori, muusikko, pj 
Aija Puurtinen, muusikko, musiikkipedagogi 
Terhi Rauhala, musiikin lehtori 
Satu Sopanen, musiikkipedagogi, muusikko  
Max Tabell, muusikko, musiikkipedagogi 
Riikka Talvitie, säveltäjä 
 
Jäsenyydet 
Jeunesses Musicales International (JMI) 
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta Ry 
Nordiskt Nätverk för Skolkonserter (NNS) 
Sivistystyönantajat Sivista 
Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry 
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto 
Suomen Musiikkineuvosto 
 
Rahoittajat 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Musiikinedistämissäätiö (MES) 
Eugene, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse 
Konstsamfundet 
Suomen kulttuurirahasto 
Tilaajat 
 
Yhteistyökumppanit 
Etno-Espa ry, Lastenmusiikki ry, Lasten 
Laulukaupunki, Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, Meidän festivaali, 
Musiikkitalo, Muusikkojen liitto, Suomen 
Musiikintekijät ry, Suomen Jazzliitto ry, 
Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry, 
Svenska Nu, Tekijänoikeuden tiedotus- ja 
valvontakeskus ry 
Kunnat ja kaupungit (148) 
Esiintyvät kokoonpanot (51) 
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