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SISÄLLYS

1. Miksi panostaa taustamusiikkiin? 
Musiikinkäytön hyödyt liiketoiminnassa

2. Miksi tarvitaan musiikkilupa?

3. Striimaus mahdollisuus ohjatussa liikunnassa



Miksi kannattaa panostaa 
taustamusiikkiin? Musiikinkäytön 
hyödyt liiketoiminnassa

• Musiikki/äänimaisema on osa yrityksen brändiä, kuten logo, 
värit, sisustus tai tuoksut jne
Ø Musiikki on kuntosaleille ja ryhmäliikunnalle mahdollisuus 

erottautua kilpailijoista ja vahva yritysmielikuvan 
rakentaja. 

• Taustamusiikki saa asiakkaat tuntemaan itsensä 
tervetulleiksi ja viihtymään
Ø Toimipaikan tunnekokemuksen syntyminen on monen 

asian summa ja esim.fiilis vastaanottotiskillä tai 
pukuhuonetiloissa vaikuttaa itse liikuntasuoritteen 
lisäksi suuresti asiakaskokemukseen. 

• Musiikilla voidaan tutkitusti ohjata asiakkaiden 
käyttäytymistä
Ø Ryhmäliikunta ilman rytmittävää taustamusiikkia on 

syystäkin suht harvinaista ja rauta nousee paremmin 
tsemppaavan musiikin tukemana.



Miksi kannattaa panostaa 
taustamusiikkiin? Musiikinkäytön 
hyödyt liiketoiminnassa

• Musiikki poistaa tyhjän tilan tunteen ja musiikki toimii myös 
ääniverhona
Ø Treenifiiliksen lisäksi kuntosalin taustamusiikki vaikuttaa 

myös yrityksen yleistunnelmaan. Sopivalla 
voimakkuudella soivat taustamusiikki peittää laitteista ja 
painoista kuuluvan kolinan ja luonnolliset, mutta joskus 
kiusalliset ihmisäänet.

• Tuttu musiikki luo parhaan tunnelman
Ø Tuttu taustamusiikki herättää kuulijassa positiivisia 

tunnelmia riippumatta siitä, onko se juuri hänen 
mielimusiikkiaan vai ei. Tuttu musiikki saa meidät 
hyräilemään ja reagoimaan, vaikka kappale ei olisikaan 
juuri se mieluisin.

Ø Tutkimukset osoittavat, että kun taustamusiikki 
miellyttää, tilassa vietetään enemmän aikaa ja asiakkaat 
viihtyvät paremmin. Oma taustamusiikki tulee sopia aina 
kulloiseen toimipisteeseen ja sen asiakaskuntaan.



Miksi tarvitaan musiikkilupa?

• Useimmilla toimialoilla musiikki on olennainen osa liiketoimintaa ja 
näin sen käyttö tuo asiakkaalle liiketoimintahyötyjä. Kun käyttää 
liiketoiminnassa hyväksi toisen työn tulosta, valmista musiikkia, 
tulee siitä maksaa korvaus

• Musiikintekijä on yrittäjä siinä missä muutkin ja esityskorvaus on 
hänen palkkaansa

• Luvan hankkiminen on yhteiskunnallinen teko



Uusi lisälupa taustamusiikin 
striimaamiseen
Nykyinen striimauslupa mahdollistaa:

• Asiakkaidesi osallistumisen etänä järjestämääsi liikunnalliseen toimintaan, 
jonka tukena esität taustamusiikkia Esim. ohjatun liikunnan tunnit, PT-
ohjaukset, tanssitunnit, urheilu –ja urheiluryhmien harjoitukset

Striimauksen rajoitukset:

• Striimaamisen ja etäosallistumisen tulee tapahtua samanaikaisesti 
varsinaisen toiminnan kanssa. Tuntia ei siis pidetä ainoastaan netissä, vaan 
myös fyysisesti salilla.

• Lupa ei kata tilaisuuden tallentamista tai jälkikatselua

• Suoratoiston eli striimaamisen tulee tapahtua sellaiselta alustalta, jolla voit 
itse hallita osallistujia ja esittävää sisältöä kuten esim. kotisivut tai 
ns. kokousalustat Zoom, Teams, Meet jne.



Uusi lisälupa taustamusiikin 
striimaamiseen
• Striimauslupa edellyttää myös voimassa olevaa taustamusiikkilupaa

• Striimauksen tulee olla tarkoitettu vain ensisijaisesti yrityksen 
fyysisiä liikuntapalveluja Suomessa käyttäville asiakkaille

• Lupa korvaa Gramexin ns.koronapoikkeusluvan, jonka voimassaolo 
päättyi 30.9.2021. 

• Mikäli toimintaan tarvitaan laajemmat striimausoikeudet, luvat tulee  
hankkia Teostolta ja levy-yhtiöltä, kuten ennenkin.



LIIKUNTA-ALALLA YLEISIMMÄT LUVAT
• Musiikki ohjatussa liikunnassa

https://www.musiikkiluvat.fi/taustamusiikki-ohjatussa-
liikunnassa/

• Taustamusiikki kuntosalilla
https://www.musiikkiluvat.fi/taustamusiikki-
kuntosalissa/

• Tallennusluvat
https://www.musiikkiluvat.fi/tallennusluvat/

• Taustamusiikin striimauslupa
https://www.musiikkiluvat.fi/taustamusiikin-
striimauslupa-liikuntaan/

• Taustamusiikki urheiluhallissa
https://www.musiikkiluvat.fi/taustamusiikki-
urheiluhallissa/

https://www.musiikkiluvat.fi/taustamusiikki-ohjatussa-liikunnassa/
https://www.musiikkiluvat.fi/taustamusiikki-kuntosalissa/
https://www.musiikkiluvat.fi/tallennusluvat/
https://www.musiikkiluvat.fi/taustamusiikin-striimauslupa-liikuntaan/
https://www.musiikkiluvat.fi/taustamusiikki-urheiluhallissa/


PALAUTETTA,KEHITYS-
IDEOITA JA LISÄTIETOA

• GT Musiikkiluvat Oy
• www.musiikkiluvat.fi
• asiakaspalvelu@musiikkiluvat.fi
• 030 6705 030

• Timo Ahokanto
• 040 564 8833
• Timo.ahokanto@musiikkiluvat.fi
• linkedin.com/in/timo-ahokanto

• Lisätietoja:
• https://www.musiikkiluvat.fi/kuulokanavalla/
• https://www.musiikkiluvat.fi/liikunta/
• https://www.musiikkiluvat.fi/mista-taustamusiikki/

mailto:Timo.ahokanto@musiikkiluvat.fi
https://www.linkedin.com/in/timo-ahokanto
https://www.musiikkiluvat.fi/kuulokanavalla/
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Kiitos!

Timo Ahokanto
040 564 8833
Timo.ahokanto@musiikkiluvat.fi


