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KONSERTTIKESKUKSEN ESIINTYJILLE

Konserttikeskus pähkinänkuoressa 

Konserttikeskus ry on Suomen merkittävin koulu- ja päiväkotikonserttien järjestäjä. Marras-
kuussa 1963 perustettu yhdistys toteuttaa vuosittain 1200–1700 konserttia ja musiikkityöpajaa 
eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. 

Järjestämme konsertteja kouluihin ja päiväkoteihin pääasiassa valtakunnallisina kiertueina 
sekä Konsertti joka kouluun -toimintamallilla. Konsertteihin on mahdollisuus liittää myös työ-
pajoja. Pääperiaatteena on, että asiakas tilaa kolme konserttia sisältävän työpäivän, joka tulee 
saada liitettyä osaksi laajempaa kiertuetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Musiikin edistä-
missäätiön tuen ansiosta voimme tarjota konsertteja kouluille ja päiväkodeille kohtuulliseen hin-
taan (huomattavasti alle todellisten kulujen). 
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Oppilaat konsertin tuottajina (OKT)
Oppilaat konsertin tuottajina -toimintamalli osallistaa koululaiset koulukonsertin tai muun kult-

tuuritapahtuman tuotantoon. Toteuttajana toimii esimerkiksi koululuokka tai osa siitä, koulun har-

rastekerho, valinnaisen musiikinkurssin oppilaat tai vaikkapa vanhempainyhdistys. Malli rikastaa 

konserttikokemusta ja sitoo oppilaat konsertin järjestämiseen siten, että konsertin järjestäminen 

koetaan yhteisenä projektina. 

Oppilastuottajat auttavat yhtyettä esimerkiksi roudauksessa ja muissa käytännön järjestelyissä. 

Aikataulun salliessa projektiin voi kuulua myös mm. yhtyeen haastatteluja.

Konsertti joka kouluun (KJK)
Konsertti joka kouluun -toimintamallissa kunta sitoutuu tarjoamaan vuosittain ainakin yhden 

konsertin jokaiselle peruskoululaiselleen musiikinlajia vaihdellen. Konserttikeskuksen ja kunnan 

välinen sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Kunta saa konsertit Konserttikeskukselta 

erittäin edullisesti. Kokonaiskustannus perustuu kunnan peruskoululaisten kokonaismäärään ja 

oppilaskohtaiseen hintaan, joka määräytyy vierailevan yhtyeen koon mukaan. KJK-kiertueet jär-

jestetään siten, että jokaisena kiertuepäivänä on kolme koulukonserttia. Lähtökohtana on se, että 

konserttien keskimääräinen yleisökoko on 150 koululaista. Kiertueet toteutuvat ala- ja yläkouluis-

sa, joten yhtyeellä tulee olla ala- ja yläkouluyleisölle soveltuva ohjelma. KJK-kiertueet ovat usein 

kestoltaan noin yhden arkiviikon. 

Vuonna 2008 pilottihankkeena käynnistyneelle Konsertti joka kouluun -toiminnalle myönnettiin 

taiteen Suomi-palkinto vuonna 2009. Toiminta kattaa nykyään merkittävän osan Konserttikeskuk-

sen konserteista. KJK:ssa mukana olevien kuntien peruskoululaiset pääsevät joka vuosi nautti-

maan korkeatasoisista, musiikin eri tyylilajeja edustavista konserteista.

Toiminnassa ovat tällä hetkellä mukana seuraavat kunnat:
Akaa,  Askola,  Enontekiö, Hankasalmi, Hattula, Hollola, Hyrynsalmi, Hämeenlinna, Iisalmi, Iitti, 
Inari, Janakkala, Joutsa, Juuka, Kaarina, Kalajoki, Kempele, Kihniö, Kiuruvesi, Kolari, Kontiolah-
ti, Laitila, Lappajärvi, Lapua, Lieksa, Loviisa, Merikarvia, Muurame, Mänttä-Vilppula, Mäntyharju, 
Nivala, Nokia, Nurmes, Oulu, Paltamo, Pertunmaa, Pieksämäki, Pomarkku, Pori, Puolanka, Pyhä-
joki, Raahe,  Rauma, Rautalampi, Ristijärvi, Savitaipale, Siikalatva, Siuntio, Sodankylä, Sonkajärvi, 
Suomussalmi, Suonenjoki, Säkylä, Sysmä, Taivalkoski, Tammela, Tervo, Tornio, Utajärvi, Utsjoki, 
Vesanto ja Ypäjä.
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Julkiset konsertit
Koulu- ja päiväkotikonserttikiertueiden yhteydessä voidaan järjestää aikataulun sallimissa puitteis-

sa myös julkisia konsertteja. Hinta sovitaan tapauskohtaisesti esiintyjän ja tilaajan kesken. Julkisen 

konsertin laskutus ja palkkio voidaan hoitaa Konserttikeskuksen kautta, jos se ei aiheuta Konsertti-

keskukselle kustannuksia. 

 
Työpajat
Konserttien yhteydessä on mahdollista pitää myös työpajoja. Yhtye voi itse päättää tarjoaako Konsert-

tikeskuksen ohjelmistoon koulukonserttiinsa liittyvää työpajaa. 

Konsertit erityisryhmille
Konserttikeskuksen kiertueisiin liittyen on mahdollista toteuttaa konsertteja myös erityisryhmille ku-

ten senioreille, vankiloihin tai sairaaloihin.

Laulumerkkisuoritus
Laulumerkkisuorituksen perusidea on se, että koululuokka tai päiväkotiryhmä ottaa päämääräkseen 

yhdessä harjoitella etukäteen määritellyn ohjelmiston pohjalta tietyn määrän pakollisia ja vapaavalin-

taisia lauluja. Kun laulut on harjoiteltu kuntoon, lähettää Konserttikeskus ”inspehtoorin” kouluun tar-

kastusmatkalle. Leikkimielisessä kokeessa koko luokka/päiväkotiryhmä yhdessä esittää osan harjoi-

telluista lauluista ja, mikäli laulut on hyvin harjoiteltu, vastaanottaa suorituksestaan diplomin.

LuoMu - Luokkamusisointi
Luokkamusisointidiplomi on laulumerkkisuorituksen kaltainen koululuokan yhteinen toimintamuoto, 

jossa kaikille oppilaille pyritään löytämään oma roolinsa suorituksessa. Tavoitteena on yhteisesitys, 

jossa oppilailla voi olla eri tehtäviä soittajina, laulajina, biisin/tekstintekijöinä sekä valo-, ääni/vide-

ointitehtävissä. Diplomin voi suorittaa mikä tahansa peruskoululuokka, kunhan koko luokka osallis-

tuu suoritukseen ja suorituksen ottaa vastaan Konserttikeskuksen lähettämä inspehtööri. Toisin kuin 

laulumerkkisuorituksessa, luomusoittodiplomissa ei ole laulu- tai kappalelistoja, vaan luokat saavat 

vapaasti valita esitettävät kappaleet.
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MITÄ EDELLYTÄMME KOULUKONSERTILTA?

Konserttikeskuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret monipuolisesti musiikillisiin ilmai-
sumuotoihin ja tarjota samalla taiteellisia elämyksiä. Koulukonsertin tulee olla innostava ja ajatuksia 
herättävä ammattimuusikon/-taiteilijan ja nuoren kuulijan kohtaaminen. Koulukonsertti voi olla eri ta-
voin informatiivinen, mutta tärkeintä on tuoda lapset ja nuoret kosketuksiin elävän säveltaiteen – jonka 
aikakausia, tyylisuuntia tai genrejä ei rajata tiukasti – ja sen esittäjien kanssa.

Konserttikeskus ry edellyttää, että:
• koulu- ja päiväkotikonsertti on taiteellisesti korkeatasoinen ja tarjoaa kuulijalle myönteisen elä-

myksen sekä tuoreita ideoita
• musiikin tulee olla pääosassa
• konsertti ottaa huomioon kohderyhmän koostumuksen ja koulu-/päiväkotikonsertin erityisvaa-

timukset ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan tukea pedagogisia tavoitteita ja tuottaa niille 
lisäarvoa

• esiintyjät luovat kuulijaan kontaktin, joka säilyy koko konsertin ajan, esitys on suunniteltava ko-
konaisuudeksi

• konsertti juonnetaan luontevasti ja selkeästi sopivan mittaisin repliikein, mutta sanattomatkin 
konsertit ovat mahdollisia. Esittäjien on osattava arvioida kuulijoiden vastaanottokyky.

• Konsertin kesto on päiväkodeissa n. 30-35 minuuttia ja kouluissa n. 40 minuuttia.
• Valittu ohjelma pysyy samanlaisena koko kauden ajan. Tämä on tärkeää esimerkiksi Teosto-il-

moitusten kannalta. 

AITO-yhtye näytekonsertissaan keväällä 2019.

6



OHJELMIEN VALINTA

Järjestämme joka syksy avoimen ohjelmahaun, joka koskee seuraavaa lukuvuotta. Ohjelmiston vaih-
tuvuuden takaamiseksi valittu ohjelma voi olla ohjelmistossa yhtäjaksoisesti 1–3 lukuvuotta (syksy+ke-
vät) kerrallaan. Ohjelmatoimikunta päättää kuinka kauan ohjelma on ohjelmistossa. Välivuoden jälkeen 
samalla ohjelmalla voi hakea Konserttikeskuksen ohjelmistoon uudestaan.

Ohjelmiston valitsee ohjelmatoimikunta, jolla on laaja musiikinlajien sekä koulun musiikinopetuk-
sen tuntemus. Siihen kuuluvat seuraavat henkilöt:
• Timo Lehtovaara, musiikin lehtori, kuoronjohtaja, muusikko
• Terhi Oksanen, musiikin lehtori
• Aija Puurtinen, muusikko, musiikkipedagogi, MuT
• Satu Sopanen, musiikkipedagogi, muusikko
• Max Tabell, lehtori, musiikkipedagogi, muusikko
• Riikka Talvitie, säveltäjä

Musiikin on oltava esityksessä pääosassa. Valintaprosessissa ohjelmia arvioitaessa on tär-
keässä roolissa n. 3–5 minuutin pituinen kooste konserttikokonaisuudesta (internetistä löyty-
vä videonäyte), jonka tulee antaa kuva ohjelman sisällöstä ja taiteellisesta tasosta sekä esiin-
tyjien vuorovaikutustaidoista kohdeyleisön edessä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä 
konsertin onnistumisen kannalta. Ohjelmaehdotuksia tehtäessä on myös syytä ottaa huomioon, 
että suurin osa konserteista toteutuu alakouluissa (1.–6. luokat) 2–4 -henkisillä kokoonpanoilla.  

Ohjelmahaku on käynnissä joka vuosi syyskuusta marraskuuhun osoitteessa: 
www.konserttikeskus.fi/ohjelmahaku
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OHJELMIEN KOUTSAUS JA NÄYTEKONSERTIT

Koulukonserttiohjelmien taiteellinen ohjaaminen, ”koutsaus”, alkoi systemaattisesti, kun Konsert-
tikeskus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä ylimääräisen hankerahan nuorten ammattimuusikoi-
den työllistämiseen vuonna 2011. Syntyi seitsemän uutta ohjelmaa, jotka täytyi valmistaa kouluihin 
sopiviksi lyhyellä aikavälillä. KK:n taiteellinen tuottaja teki ryhmien kanssa yhteistyötä ja hyvä lop-
putulos valmentamisessa tuotti hedelmää: melkein kaikki näin syntyneet ohjelmat valittiin Kon-
serttikeskuksen ohjelmistoon seuraavassa ohjelmahaussa. 

Niinpä ohjelmien kehittäminen otettiin käyttöön myös kaikkien uusien ohjelmien kanssa ja se ta-
pahtuu seuraavasti: kun ohjelma tulee valituksi syksyisen valintaprosessin kautta Konserttikes-
kuksen ohjelmistoon, alkaa kyseisen esiintyjäryhmän ja taiteellisen tuottajan yhteistyö. Kevään 
aikana tehtävissä tapaamisissa täsmennetään ohjelman kohderyhmä (päiväkoti – alakoulu – ylä-
koulu – lukio –seniorikonsertti), käydään läpi ohjelman kesto ja rakenne, suunnitellaan ohjelmisto 
ja konsertin dramaturgia. 

Erityinen huomio käytetään esittämiseen: mihin sijoitutaan esiintymään (lavalle – lattialle – salin 
nurkkaan jne.), miten yleisö sijoittuu, esiinnytäänkö akustisesti vai käytetäänkö äänentoistoa, elä-
vöitetäänkö esitystä kuvituksin, miten toteutetaan interaktiivisuus yleisön kanssa (jos sitä esityk-
seen halutaan) jne. Myös verbaalinen viestintä suunnitellaan tarkoin: kuka spiikkaa ja mitä, usein 
jopa kirjoitetaan käsikirjoitus esitykselle. Mahdollisuuksien mukaan taiteellinen tuottaja osallistuu 
myös ryhmän harjoituksiin, jolloin prosessi muistuttaa esim. näyttämöteoksen ohjausta.
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Kun ohjelma on saatu työstettyä valmiiksi, sille varataan näytekonsertti kohderyhmän eteen Kon-
serttikeskuksen kummikouluissa, joita on Helsingin alueella useita. Näytekonsertti videoidaan ja 
esityksen jälkeen video ruoditaan yhdessä esiintyjien kanssa. Silloin on vielä tilaisuus todeta, on-
nistuiko ennakkosuunnitelma konsertista, vai tarvitaanko muutoksia tai täsmennyksiä esitykseen. 
Joskus on tarpeen järjestää vielä toinen testikonsertti, jotta esitys on kaikkien mielestä valmis kier-
tueille seuraavana syksynä. 

Koutsauksen vaiheet:
• Kun yhtye on tullut valituksi, alkaa yhtyeen ja taiteellisen tuottajan yhteistyö. Ensimmäi-

sessä tapaamisessa käydään läpi ohjelman kesto ja rakenne, täsmennetään kohderyh-
mä, suunnitellaan ohjelmisto ja konsertin dramaturgia.

• Kun ohjelma on saatu työstettyä valmiiksi, sille varataan näytekonsertti kohderyhmän 
eteen useimmiten johonkin Konserttikeskuksen kummikouluista.

• Näytekonsertin videotaltiointi ruoditaan yhdessä esiintyjien kanssa. Silloin on vielä tilai-
suus todeta, onnistuiko ennakkosuunnitelma konsertista, vai tarvitaanko muutoksia tai 
täsmennyksiä esitykseen.

• Mahdolliset muutokset ja viilaukset ohjelmaan ennen kiertueita
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Konsertin kesto kouluissa 
noin 40 minuuttia. Eli vielä 

hyvin mahtuu yksi biisi  
mukaan!

Testataan näytekonsertissa. 
Kiitti vinkeistä, koutsi!



KÄYTÄNNÖN OHJEITA ESIINTYJILLE

Työtehtävien syntyminen ja niistä sopiminen
Konserttikeskus pyrkii kysynnän ja taloudellisten resurssiensa määräämissä rajoissa järjestämään 
koulu- ja päiväkotikonserttikiertueita niille ohjelmille, jotka se on kulloinkin valinnut ohjelmistoon-
sa. Listoilla oleminen ei vielä takaa keikkaa. Ohjelmat esitellään Konserttikeskuksen internet-si-
vuilla ja mm. kaikkiin oppilaitoksiin ja päiväkoteihin lähetetyssä esitteessä. Konserteista ja työpa-
joista sovitaan tapauskohtaisesti tilauksia saaneiden esiintyjäryhmien ja paikallisten järjestäjien 
kanssa. 

Esiintymisistä ei normaalisti laadita kirjallista sopimusta, vaan Konserttikeskus toimittaa sekä 
esiintyjille että tilaajille seikkaperäisen sitovan konserttivahvistuksen sähköpostitse, josta il-
menevät kiertueeseen liittyvät yksityiskohdat. Konsertit toteutetaan pääsääntöisesti kiertue-
muotoisesti siten, että kunakin kiertuepäivänä tehdään kolme koulu-/päiväkotikonserttia. Kier-
tuepäivä voi sisältää myös työpajoja. Kiertuealueena on koko Suomi.

Esiintyjäryhmällä ei ole ilman erillistä sopimusta oikeutta myydä Konserttikeskuksen ohjelmis-
tossa olevaa ohjelmaa Konserttikeskuksen nimiin. Yhtye voi kuitenkin markkinoida itse koulu-
konserttiohjelmaansa ja ohjata tilaukset Konserttikeskukseen. Omasta markkinoinnista sovitaan 
kuitenkin aina tuottajan kanssa ennakkoon (lisätietoa s. 20). Esiintyjäryhmä voi vapaasti myydä 
ohjelmaansa omissa nimissään. 

Toivomme, että vähintään yhdellä esiintyjäryhmän jäsenistä on ajokortti. 

Tuubakimalainen vauhdissa keväällä 2019.
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Kiertuevahvistus
Konserttikeskus vahvistaa toteutuvat kiertueet yhtyeelle sekä tilaajille sähköpostitse. Vahvistus on 
sitova.
 
Yhdyshenkilö 
Esiintyjäryhmän tulee valita keskuudestaan jäsen, joka toimii yhtyeen pääasiallisena yhdyshenkilönä 
Konserttikeskukseen päin.

Palkkiot
Konserttikeskuksen esiintyjäryhmille maksamat konsertti- ja työpajapalkkiot perustuvat yhdistyk-
sen hallituksen vuosittain vahvistamiin tariffeihin, joihin lisätään lomakorvaus (9 %). Konserttikes-
kuksen kiertueilla tehdään pääsääntöisesti kolme koulu- tai päiväkotikonserttia päivittäin. Peri-
aatteena on, että kaikki samankokoiset yhtyeet saavat tekemästään konsertista  saman suuruisen 
palkkion ja että palkkiot jaetaan tasan yhtyeen jäsenten kesken. 

Koulukonserttipalkkiot lukuvuonna 2019-2020:

Esiintyjiä €/yhtye 
/konsertti

€/esiintyjä
/konsertti

€/esiintyjä/konsertti
(sis. lomakorvaus 9%)

€/esiintyjä/päivä
(sis. lomakorvaus 9%)

1 155,00 155,00 168,95 506,85

2 247,25 123,63 134,75 404,25

3 312,00 104,00 113,36 340,08

4 396,00 99,00 107,91 323,73

5 480,00 96,00 103,11 313,92

Julkisten konserttien palkkio sovitaan tapauskohtaisesti.  Esiintyjäryhmä ja tilaaja sopivat julkisten 
konserttien hinnan keskenään. Konserttikeskus laskuttaa tilaajalta sovitun hinnan ja maksaa esiin-
tyjille saman määrän palkkioina sisältäen työnantajakulut.

Palkkio työpajatoiminnasta on 53,30 € / työpajatunti (45 min) / henkilö. Palkkioon lisätään lomakor-
vaus.
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Palkkionmaksu verokortilla
Palkkionmaksua varten tarvitaan esiintyjän voimassa oleva verokortti, pankkitilin numero ja matka-
lasku (kulutositteineen). Kulutositteet ovat aina alkuperäisinä. Palkkionmaksupäivä on jokaisen vii-
kon perjantai. Palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan, mikäli edellä mainitut asiakirjat on toimitettu 
Konserttikeskukseen viimeistään edeltävänä keskiviikkona klo 12:00 mennessä. Muussa tapauk-
sessa palkkionmaksu siirtyy viikolla eteenpäin.
 
Matkalaskua ei tarvitse lähettää, mikäli korvattavia kuluja ei ole, eikä päivärahaan ei ole oikeutusta. 
Tällöin on kuitenkin ilmoitettava asiasta Konserttikeskuksen toimistoon, ettei palkkionmaksu vii-
västy tarpeettomasti. 

Palkkion laskuttaminen
Periaatteenamme on, että budjetissa on varattu samansuuruinen osuus resursseja jokaisen esiintyjän 
palkkioon siitä huolimatta laskuttaako esiintyjä vai ottaako palkkionsa verokortilla. Sama pätee myös sii-
hen onko laskuttaja alv-velvollinen vai ei, sillä Konserttikeskus ei ole alv-vellollinen. Mikäli yhtyeen taustalla 
oleva yhtiö tai toiminimi haluaa laskuttaa Konserttikeskusta, pitää laskun kattaa palkkiot, lomakorvaukset, 
työnantajamaksut sekä mahdolliset päivärahat, kilometri- ja muut korvaukset. Laskun pääsivulle laitetaan 
pelkästään laskun kokonaissumma. Lisäsivuille tehdään erittely, josta käy ilmi mistä laskun loppusumma 
koostuu. Muista kuin kilometrikuluista ja päivärahoista tarvitaan myös tositteet (kopiot kuiteista). 

Mikäli yhtyeen taustalla on useampi yhtiö tai toiminimi, nämä voivat laskuttaa Konserttikeskusta omista 
suorituksistaan. Laskuttavan yrityksen/yksityisen elinkeinonharjoittajan pitää kuulua ennakkoperintäre-
kisteriin ja ilmoitetun päätoimialan tulee viitata konserttitoimintaan tai ohjelmapalveluihin (ks. www.ytj.fi). 

Vastaanotamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa verkkolaskuina.  
Konserttikeskuksen verkkolaskutusosoite: FI2080001800685027 ja  operaattorina käytämme 
Danske Bank: DABAFIHH  
 
Laskuttava yhtiö tai toiminimi määrittelee eräpäivän. Maksuehdon olisi suotavaa olla 14 päivää 
netto, vähintään kuitenkin 7 päivää. 

Verokortit, tilitiedot, laskuihin liittyvä tositeaineisto ja kaikki muu palkkionmaksuun  
liittyvä lähetetään Konserttikeskuksen taloudenhoitajalle osoitteeseen:  
stephan.keskinen@konserttikeskus.fi. 

Paperiset tositteet postitetaan osoitteeseen:  
Stephan Keskinen, Konserttikeskus ry, Runeberginkatu 4A C 9, 00100 Helsinki

Huom! Palkkiot tulee laskuttaa ajoissa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä konserteista. 
Vuoden lopussa laskut on tultava viimeistään 15.12. mennessä, jotta saamme kirjattua kulut 
kyseisen vuoden kirjanpitoon. 
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Matkakorvaukset
Konserttikeskus tekee esiintyjien puolesta sovitut konserttitoimintaan liittyvät matkalippu- ja 
majoitusvaraukset ja muut järjestelyt sekä maksaa niistä aiheutuvat kulut.

Esiintyjille maksetaan mahdolliset päivärahat (jos matka yli 15 km) sekä kilometri- ja muut kulukor-
vaukset yhtiön laskua tai laadittua ja allekirjoitettua henkilökohtaista matkalaskua vastaan. Mikäli 
työskentelet verokortilla, alkuperäiset kulutositteet lähetetään postitse Konserttikeskukseen. 
Kulukorvauksissa sovelletaan valtion matkustussääntöä. 

Päiväraha on korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy ilmainen 
tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), 
päiväraha on puolet edellä mainituista määristä (lähde: vero.fi). Matkavuorokausi on työmatkan 
alkamisesta 24 tuntia kestävä ajanjakso. Tulorekisterin myötä päivärahoja ei voida maksaa 
ennakkoon. 

Vuonna 2020 päivärahan määrä on
• osapäiväraha 20 euroa (työmatka yli 6 tuntia)
• kokopäiväraha 43 euroa (työmatka yli 10 tuntia)

Esimerkki matkalaskusta seuraavalla sivulla. 

Huom! Matkalasku- ja kulukorvauslomake kuitteineen tulee toimittaa viimeistään 3 kuukauden 
sisällä siitä kun kulu on syntynyt. Mikäli matkalaskua ei toimiteta ajoissa, ei Konserttikeskus 
korvaa kuluja.

Matkalaskulomake löytyy osoitteesta: www.konserttikeskus.fi/matkalasku
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HENKILÖTIEDOT
Sukunimi Sähköposti
Etunimi IBAN-numero
Katuosoite BIC-tunnus
Postinumero Sotu
Postitoimipaikka Yhtyeen nimi
Puhelinnumero

PÄIVÄRAHAT pvm klo Matkareitti Päivärahat kpl à Yhteensä
Matka alkoi 12.5.2019 18:00 Hki  - Tre - Nokia

Matka päättyi 17.5.2019 17:00 Akaa - Hki

Matka alkoi
Matka päättyi
Matka alkoi LISÄTIETOJA:
Matka päättyi
Matka alkoi
Matka päättyi
Matka alkoi
Matka päättyi

KM-KORVAUS pvm Henkilöitä kpl à Yhteensä
Matka 1 12.5.2019 5 180 0,55 € 99,00 €
Matka 2 13.5.2019 5 40 0,55 € 22,00 €
Matka 3 14.5.2019 5 60 0,55 € 33,00 €
Matka 4 15.5.2019 5 80 0,55 € 44,00 €
Matka 5 16.5.2019 5 30 0,55 € 16,50 €
Matka 6 17.5.2019 5 160 0,55 € 88,00 €

Mikäli kilometrikorvausta on korotettu, ilmoita peruste (mm. kyyditettävien nimet)

MUUT KORVATTAVAT KUSTANNUKSET (korvataan tositteita vastaan) Yhteensä
Parkkimaksu, Nokia 14.5.2019 15,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pvm ja matkustajan allekirjoitus Pvm ja hyväksyjän allekirjoitus

MATKALASKU 

Matkareitti

19,00 € 0,00 €

210,00 €

KAIKKI KORVAUKSET YHTEENSÄ 527,50 €

Matkavuorokausi on työmatkan alkamisesta 24 tuntia 
kestävä ajanjakso. Vuonna 2019 päivärahan määrä on
• osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)
• kokopäiväraha 42 euroa (työmatka yli 10 tuntia)

Tähän kyydissä olleiden esiintyjien nimet.

Helsinki - Tampere

Nokia - Akaa

Tampere - Nokia

Akaa

Akaa - Helsinki

42,00 €5Kokopäivärahat

Osapäivärahat 0

Tampere

ESIMERKKIMATKALASKU
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Majoitus kiertueilla 
Majoitamme esiintyjät kohtuuhintaisiin majoituksiin järkevän etäisyyden päässä paikoista, joissa kon-
sertit toteutuvat. Isommissa kaupungeissa majoitamme esiintyjät pääsääntöisesti Scandic-hotellei-
hin. Konserttikeskus majoittaa yhtyeet kahden hengen huoneisiin. Majoitusta ei järjestetä, jos kier-
tuepäivä toteutuu alle 100 km päässä esiintyjän kotoa.

Jos kiertueen aikana tulee muutoksia majoituksiin (esim. joku yhtyeen jäsenistä majoittuukin koto-
naan, ystävän luona tms.), ilmoittakaa muutoksista suoraan hotellille. Hotellit veloittavat peruutta-
mattomista huoneista. Muutoksia huonevarauksiin voi hotellista riippuen yleensä majoituspäivänä klo 
18 asti. Hotellin yhteystiedot löytyvät kiertueaikataulusta.

Yömatkaraha
Jos joku yhtyeen jäsenistä majoittuu kiertueen aikana esimerkiksi sukulaisen tai ystävän luona, Kon-
serttikeskus maksaa näiltä öiltä yömatkarahan 12 €/yö.

Sairastuminen
Muusikko on oikeutettu saamaan 50 % palkkioista, mikäli sairastuminen tapahtuu kiertueen jo alet-
tua. Mikäli sairastuminen tapahtuu ennen kiertuetta, muusikko ei ole oikeutettu korvaukseen. HUOM! 
Laskuttavalla yhtiöllä/toiminimellä ei ole oikeutta korvaukseen edustamansa yhtyeen muusikon sai-
rastumisesta.

Teosto-ilmoitukset
Konserttikeskus raportoi Teosto ry:lle neljä kertaa vuodessa kaikkien esiintyjäryhmiensä tekemät 
konsertit ohjelmatietoineen. Tämän vuoksi valitun ohjelman tulee pysyä samanlaisena koko ohjelmis-
tossa oloaikansa. Esiintyjäryhmien tulee toimittaa Konserttikeskukselle konserttien ohjelmatiedot 
tätä tarkoitusta varten tuottaja Seija Pakariselle: seija.pakarinen@konserttikeskus.fi 

PA-laitteiden lainaus ja vuokraus
Konserttikeskuksen esiintyjät voivat lainata koulukonserttikiertueitaan varten Konserttikeskuksen 
PA-laitteistoa. PA:n nouto tapahtuu yleensä päivää ennen kiertueen alkua ja palautus viimeisenä kier-
tuepäivänä, ellei toisin ole sovittu. 

Yhtyeillä on mahdollista vuokrata äänentoistolaitteistoa myös muita keikkojaan varten hintaan 50 €/
vuorokausi.
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ESIMERKKI KIERTUEPÄIVÄSTÄ

Toteutamme kiertueet kolmen konsertin työpäivinä. Koostamme alkupalavereiden yhteydessä yhty-
een teknisen riderin, joka toimitetaan tilaajille. Riderissä näkyy mm. konsertin rakennus- ja purkuai-
ka. Tuottajamme koostavat kiertueaikataulut näiden tietojen pohjalta, joten tarvittavat ajat kannat-
taa täyttää mahdollisimman realistisesti. 
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PÄIVÄKOTI 1 klo 9

PÄIVÄKOTI 2 klo 11

PÄIVÄKOTI 3 klo 14

1.–6. lk

SIIRTYMÄ  
1–50 KM

1.–6. lk

KOULU 1 klo 9  ja klo 10 KOULU 2 klo 12

Yleisösuositus 150 oppilasta/konsertti

ESIMERKKI PÄIVÄKOTIKONSERTTIPÄIVÄSTÄ
Yleisösuositus 50 lasta/konsertti

ESIMERKKI ALAKOULUKONSERTTIPÄIVÄSTÄ



KIERTUEAIKATAULU

Lähetämme tilaajille ja yhtyeelle kiertueaikataulun, josta löytyy kaikki tarvittava info. Aikatauluun 
lisätään tiedot myös mm. sovituista PA-noudoista. Yhtyeiden on syytä olla yhteydessä koulujen 
yhdyshenkilöihin viimeistään vuorokautta ennen konserttia ja varmistaa, että kaikki on kunnos-
sa. Näin varmistamme, että tieto konsertista on kulkenut oikeaan paikkaan ja käytännön järjes-
telyt sujuvat ongelmitta.

Alla esimerkki kiertueaikataulusta:

13.5.2019

Konserttikeskus ry, 
Pieni Roobertinkatu 14 C 18-20, 

puh. 050-3441580, ville.kekalainen@konserttikeskus.fi, www.konserttikeskus..fi

esimerkki kiertuepohja.xlt

YHTYE

Nimi, instrumentit
Nimi, instrumentit

KAUPUNGIT

PVM

Päivä Kello Esiintymispaikka Yhdyshenkilö Yleisöprofiili, matkustus, majoitus ym.
Yhtyeen yhdyshenkilö: Esiintyjät matkustavat omalla autolla.
Etunimi Sukunimi Konserttikeskus maksaa km-korvauksen matkalaskua 
sähköposti vastaan.
puhelinnumero
Konserttikeskus: SIIRTYMÄ X KM
Etunimi Sukunimi Majoitus:
sähköposti
puhelinnumero

SIIRTYMÄ X KM
pvm 9:00 Paikan nimi Koulun/esiintymispaikan yhdyshenkilö Yleisönä päiväkodin lapsia (yht. 50 lasta).

Osoite sähköposti
Postinumero Kaupunki puhelinnumero

SIIRTYMÄ X KM
10:15 Paikan nimi Koulun/esiintymispaikan yhdyshenkilö Yleisönä alakoulun oppilaita (yht. 150 oppilasta).

Osoite sähköposti
Postinumero Kaupunki puhelinnumero

SIIRTYMÄ X KM
12:30 Paikan nimi Koulun/esiintymispaikan yhdyshenkilö Yleisönä yläkoulun oppilaita (yht. 150 oppilasta).

Osoite sähköposti
Postinumero Kaupunki puhelinnumero

Konsertin alkamisaika Konserttipaikan nimi
ja osoite

Tästä sarakkeesta löydät 
tilaajan yhdyshenkilön 

tiedot, johon on syytä olla 
yhteydessä viimeistään vuo-

rokautta ennen konserttia 
ja varmistaa, että kaikki on 

kunnossa.

Tähän sarakkeeseen tulee 
tieto majoituksista, siirty-

mistä, PA:n ja vuokra-auton 
noudosta ja yleisöstä. 
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KULURAKENNE

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Musiikin edistämissäätiön tuen ansiosta voimme tarjota konsert-
teja kouluille ja päiväkodeille kohtuulliseen hintaan (huomattavasti alle todellisten kulujen). Tilaajan 
maksama tuettu hinta kattaa siis vain osan kiertueisiin liittyvistä kuluista. 

Esimerkki kvintetin viikon kiertueesta:
Tilaajahinta 452 €/konsertti
Palkkio 480,00 €/konsertti/yhtye

Tilaajan maksama hinta kattaa keskimäärin noin 44% kiertueen kuluista. Loput kulut maksetaan 
Konserttikeskuksen perusavustuksesta. Avustuksen määrä vaikuttaa siihen kuinka monta konsert-
tia vuodessa voidaan järjestää. 

Kiertuekulut/kiertue 
(kvintetti)

Mistä kiertuekulut muodostuu?

Tilaajan maksama osuus

Konserttikeskuksen osuus
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KIERTUEBUDJETTI

esimerkkibudjetti kjk.xls Konserttikeskus ry 21.5.2019

000 000

KJK PIRKANMAALLA SEURANTAAN
-7 975,32

MENOT à kpl yht.
Koulukonsertit, 2 esiintyjää 247,50 0,00
Koulukonsertit, 3 esiintyjää 312,00 0 0,00
Koulukonsertit, 4 esiintyjää 396,00 0 0,00
Koulukonsertit, 5 esiintyjää 480,00 15 -7200,00
Palkkiot yhteensä -7200,00
Lomakorvaus (9,0%) -648,00 Palkkiomenot:
Työnantajakulut (20,3490 %) 0,00 -1652,32 -9 500,32
Kokopäiväraha 42,00 25 -1050,00
Puolipäiväraha 19,00 0 0,00
Majoitus 1200,00 1 -1200,00
Julkiset liikennevälineet 0,00 0 0,00
Km-korvaus 1 0,54 0 0,00
Perävaunu 0,07 0 0,00
Diesel, parkki ja laskutuslisät 200,00 1 -200,00
Yömatkaraha 12,00 0 0,00 Muut menot:
Vuokraminibussi 1 400,00 1 -1400,00 -3 850,00
Menot yhteensä -13 350,32
TULOT
Koulukonsertit, 2 esiintyjää 263,00 0 0,00
Koulukonsertit, 3 esiintyjää 328,00 0 0,00
Koulukonsertit, 4 esiintyjää 385,00 0 0,00
Koulukonsertit, 5 esiintyjää 452,00 0 0,00
KJK-sopimusmaksu, 3 esiintyjää 1,56 0 0,00
KJK-sopimusmaksu, 4 esiintyjää 1,83 0 0,00
KJK-sopimusmaksu, 5 esiintyjää 2,15 2500 5375,00
Vakuutusmaksukorko 0,00 0 0,00
Tulot yhteensä 5 375,00

NETTOMENOT Tapahtumia: 15 -7 975,32 €

Konserttikeskuksen nettokulut/tapahtuma -531,69 €
Konserttikeskuksen osuus kuluista 59,7 %

KVINTETTI

ma-pe

ESIMERKKIBUDJETTI

Tämä osuus kiertueen kuluista  
maksetaan Konserttikeskuksen  
avustuksista.
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TUOTANTOTAVAT

Koulukonserttikiertueita voidaan muodostaa usealla eri tavalla. Pääperiaatteena on, että asi-
akas tilaa kolme konserttia sisältävän työpäivän, joka tulee saada liitettyä osaksi laajempaa 
kiertuetta. Suurin osa kiertueistamme muodostuu luontaisen tilauskannan ja KJK-kiertueiden 
myötä. Kiertueita voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:

Tilaukset
Konserttikeskus muodostaa kiertueita saatujen tilauksien pohjalta. Tilaukset kohdistuvat usein 
tiettyyn asiakkaan toivomaan yhtyeeseen. Konserttikeskus hoitaa kiertueen osalta neuvottelut, 
vahvistukset, aikataulutuksen ja kaikki muut käytännön järjestelyt. Yhtye vahvistaa Konserttikes-
kukseen ajankohdat, joille tuottajat voivat koostaa mahdollisia tilauksia. 

Oma markkinointi
Yhtyeet voivat markkinoida koulukonserttiohjelmaansa kouluille ja päiväkodeille ja ohjata tilaukset 
suoraan Konserttikeskukseen tai neuvotella itse aikataulut suoraan tilaajien kanssa. Konserttikes-
kus koostaa saatujen tietojen pohjalta kiertueaikataulun ja vahvistaa tämän oheismateriaaleineen 
tilaajille.

Konserttikeskus on tehnyt valmiin kirjepohjan, josta löytyy kaikki tarvittava info koulukonsertti-
kiertueen muodostamiseen. Ennen omaa markkinointia aina yhteys tuottaja Seija Pakariseen (sei-
ja.pakarinen@konserttikeskus.fi, puh. 050 306 2211), jonka kanssa sovitaan mitä ja minne tarjotaan 
ja onko kiertueen toteuttaminen Konserttikeskuksen taloustilanteen puitteissa mahdollista.

Oma rahoitus
Konserttikeskuksen tuotantomallin ja kontaktien hyödyntäminen artistin oman rahoituksen, ku-
ten apurahan kanssa, on myös mahdollista. Tässä tapauksessa yhtye hakee itse apurahan ja saa 
käyttöönsä Konserttikeskuksen tuotannon kiertueen käytännön toteutukseen. Tämä malli mahdol-
listaa kiertueiden toteuttamisen, vaikka Konserttikeskuksen yleisavustus olisi kyseiseltä vuodelta 
käytetty. 

Nollabudjetti
Kiertueita on poikkeustapauksissa mahdollista tehdä myös nollabudjettikiertueina. Tämä vaihto-
ehto saattaa tulla kyseeseen syksyn loppupuolella, kun yhdistyksen määrärahat alkavat olla lopus-
sa. Nollabudjettikiertue tarkoittaa, että Konserttikeskus maksaa yhtyeelle tismalleen saman kuin 
tilaa-jalta laskuttaa. Kulut, kuten majoitus, päivärahat ja matkustus jäävät yhtyeen omalle vastuul-
le. Nollabudjettikiertueet kannattaa toteuttaa yhtyeen asuinpaikkakunnalla tai sen läheisyydessä. 

Esimerkki trion nollabudjettipäivästä: 
Konserttikeskus laskuttaa tilaajilta kolmesta konsertista eli 3 x 328 € = 984 €. Yhtye laskuttaa saman 
summan Konserttikeskukselta sisältäen kaikki kustannukset.
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MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

Konserttikeskus tiedottaa toiminnastaan ja ohjelmistostaan pääsääntöisesti nettisivujen, kausi-
esitteen ja sosiaalisen median kautta. Ohjelmistossa olevat yhtyeet voivat markkinoida omaa oh-
jelmaansa osana Konserttikeskuksen ohjelmistoa ja ohjata siihen liittyvät tilaukset suoraan Kon-
serttikeskukseen.

Kausiesite
Kausiesitteessä esitellään tulevan lukuvuoden ohjelmisto, toimintatavat ja muut käynnissä olevat 
projektit. Esitteeseen tulee jokaisesta yhtyeestä lyhyt kuvaus hinta- ja kohderyhmätietoineen. Esite 
postitetaan Suomen kouluihin ja päiväkoteihin sekä kulttuuritoimijoille ja muille kontakteille keväisin 
huhti-toukokuun vaihteessa. 

Fanikortit
Painatamme ohjelmistossa oleville yhtyeille joka lukuvuosi rajallisen erän fanikortteja. Fanikortit on 
tarkoitettu muistoksi konserttiin osallistuville oppilaille. Fanikortit toteutetaan yhteistyössä Tekijän-
oikeus.fi:n kanssa. 

Nettisivut
Jokaiselle yhtyeelle tehdään oma sivu Konserttikeskuksen verkkosivuille (www.konserttikeskus.fi). 
Nettisivun kuvaus ohjelmasta voi olla laajempi kuin esitteessä. Liitämme jokaiselle sivulle videokoos-
teen yhtyeen näytekonsertista sekä mahdollista muuta referenssimateriaalia, kuten yhtyeen omia 
trailereita tai biisejä. 

Sosiaalinen media 
Sosiaalisen median päivityksemme ovat tiedotusluontoisia. Jaamme yhtyeiden kiertuekuulumisia, 
tietoa ajankohtaisista tapahtumistamme ja toiminnastamme. Löydät Konserttikeskuksen seuraavis-
ta sosiaalisen median kanavista:

@konserttikeskus #konserttikeskus #musiikkialapsillejanuorille

Toivomme, että yhtyeet jakavat kiertuekuulumisiaan myös muille! Lisää kiertueelta 1-3 kuvaa omalle/
yhtyeen Instagram-tilille (esim. 1/päivä), jossa kerrot kuulumisia kiertueelta. Päivitys voi olla esim. 
tunnelmia takahuoneesta, itse konsertista tai vaikka konsertin rakentamisesta. Voit käydä katso-
massa aiempia päivityksiä Konserttikeskuksen Instagram–profiilista. Jaamme päivitykset Kon-
serttikeskuksen Instagram ja Facebook-kanaville, joten muista tägätä meidät! Jos sinulla ei ole 
käytössä omaa Instagram-tiliä, voit lähettää päivitettävän materiaalin tuottaja Ville Kekäläiselle:  
ville.kekalainen@konserttikeskus.fi 
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Messut ja tapahtumat
Osallistumme vuosittain Educa- ja Varhaiskasvatusmessuille. Tapahtumissa esittelemme yleis-
luontoisesti toimintaamme ja ohjelmistoamme. 

Oheismateriaalit
Teemme jokaisesta yhtyeestä oheismateriaalin, joka sisältää ohjelman kuvauksen, teknisen riderin 
ja julisteen. Lähetämme oheismateriaalin tilaajille kiertuevahvistuksen yhteydessä. 

Lehtimainokset
Tiedotamme toiminnastamme, kuten ohjelmahausta musiikkialan lehdissä (mm. Muusikko, Kan-
sanmusiikki). 

Sähköposti
Tiedotamme esiintyjiämme pääsääntöisesti sähköpostitse. Lähetämme sähköpostitse mm. kier-
tuevahvistukset aikatauluineen sekä palautetta konserteista. 

Kansainvälinen yhteistyö
Konserttikeskus on vuodesta 2011 toiminut liitännäisjäsenenä Jeunesses Musicales International 
-järjestössä (JMI), joka on maailman suurin lapsiin ja nuoriin suuntautuva musiikkiorganisaatio. 
Vuonna 1945 perustetun ja 45 maassa toimivan JMI:n lähtökohtana on antaa nuorille ihmiselle 
mahdollisuus kehittyä musiikin avulla yli kaikkien rajojen. JMI:n hyvin laajasta toiminnasta voidaan 
erottaa neljä päälinjaa: nuoret muusikot (Young Musicians), nuorten voimaannuttaminen (Youth 
Empowernment), nuoriso-orkesterit ja -yhtyeet (Youth Orchestras & Ensembles) sekä nuoret ylei-
söt (Young Audiences), joista viimeinen on Konserttikeskuksen toiminnan ytimessä.

Konserttikeskus  on mukana myös pohjoismaisten koulukonserttijärjestäjien yhteis työverkostossa 
Nordiskt Nätverk för Skolkonserter (NNS). 

Konserttikeskuksen väki osallistuu mm. vuosittain järjestettävään YAMsession-konferenssiin, jos-
sa promoaa ohjelmistoaan ulkomaisille kollegoilleen. 
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KONSERTTIKESKUKSEN VÄKI

Toimihenkilömme auttavat ja neuvovat mielellään, jos jotakin kysyttävää ilmenee. Olemme toimis-
tolla arkisin pääsääntöisesti 8-16 välillä. Olet tervetullut piipahtamaan toimistolla milloin vain, vaikka 
kahvilla tai vaihtamassa kuulumisia. Suosittelemme kuitenkin varmistamaan etukäteen, että olemme 
paikalla. Toimistomme sijaitsee osoitteessa Runeberginkatu 4a C 9, 00100 Helsinki (sisääkäynti  
Salomonkatu 19 puolelta).

Noora Herranen, toiminnanjohtaja
puh. 050 463 6882
noora.herranen@konserttikeskus.fi

Seija Pakarinen, tuottaja
puh. 050 306 2211
seija.pakarinen@konserttikeskus.fi
tilaukset, kiertueet, Oppilaat konsertin tuottajina -projekti

Ville Kekäläinen, tuottaja
puh. 050 344 1580
ville.kekalainen@konserttikeskus.fi
viestintä, kiertueet, Oppilaat konsertin tuottajina -projekti

 

Stephan Keskinen, taloudenhoitaja
puh. 050 463 7456
stephan.keskinen@konserttikeskus.fi
laskutus, palkkiot, taloushallinto

Reijo Karvonen, taiteellinen koordinaattori
puh. 040 593 2369
reijo.karvonen@konserttikeskus.fi
ohjelmahaku, esitysten valmennus, laulumerkkisuoritukset
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