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Yleistä
Suomen Muusikkoyrittäjät ry perustettiin 31.1.2013 valvomaan oman yrityksensä
puitteissa liiketoimintaansa harjoittavien muusikoiden etuja. Yhdistyksellä on 66
jäsenyritystä.

Organisaatio ja hallinto
Hallituksen kokoonpano muuttui hivenen edellisestä vuodesta. Varsinaisten kevät- ja
syyskokousten lisäksi hallitus kokoontui kaksi kertaa. Hallitukselle ei maksettu
kokouspalkkioita. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii Tobias Andersin.

Hallitus 2016:
Suomela Mikael, puheenjohtaja
Suvanne William, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Löflund Robert, jäsen
Lang Reija, jäsen
Puolitaival Petri, jäsen
Elo Heikki, jäsen
Salesvuo Tomi, jäsen
Jaatinen Markus, jäsen

Suomen Muusikkoyrittäjät toimialajärjestönä
Suomen Muusikkoyrittäjät jatkoi vuonna 2016 Suomen Yrittäjien toimialajärjestönä.
Suomen Yrittäjät on ensiarvoisen tärkeä yhteistyökumppani ja vaikutuskanava
yhdistyksellemme, ja yhteistyö heidän kanssa on avannut meille mahdollisuuden
neuvotella esimerkiksi muusikoiden verotukseen liittyvistä asioista verohallinnon ja
kansanedustajien kanssa. Suomen muusikkoyrittäjät maksoi Suomen Yrittäjille
jäsenmaksuna 1869,00 € vuonna 2016.

Edunvalvonta
Yleistä
Suomen Muusikkoyrittäjien pääasiallinen tehtävä vuonna 2016 oli edelleen yrittäjinä
toimivien muusikoiden verotuksellisen aseman selventäminen. Missiomme on ollut
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selventää sitä, milloin muusikko toimii työsuhteessa ja milloin yrittäjänä. Yhdistys on
jatkanut yhteistyötä Suomen Yrittäjien ja verohallinnon kanssa palkkaa ja työkorvausta
käsittelevän ohjeen uusimisessa. Asiassa saavutetut edistysaskeleet ovat kuitenkin
siirtäneet toiminnan painopistettä yleiseen edunvalvontaan ja jäseniemme yritystoiminnan
osaamisen kasvattamiseen.
Suomen Muusikkoyrittäjät ry on vuoden 2016 aikana pyrkinyt aktiivisesti tiedottamaan
ohjelmatoimistoille ja muille alan toimijoille verohallinnon uudistuneista palkan ja
työkorvauksen määritelmiin liittyvästä ohjeesta. Yhdistyksen jäseniltä tulleiden
yhteydenottojen perusteella olemme voineet tarjota apua tapauksissa, joissa esimerkiksi
ohjelmatoimisto on noudattanut verotarkastuksen yhteydessä annettua virheellistä
ohjausta, jonka mukaan muusikoiden lähettämiä laskuja on kielletty maksamasta.
Suomen Muusikkoyrittäjien, ohjelmatoimistojen, verohallinnon ja Suomen Yrittäjien
yhteistyönä vastaavanlaisia virheellisiä lausuntoja on korjattu ja verohallinnon ohjetta on
tämän perusteella selkeytetty. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että verohallinto pyrkii
ohjeellaan helpottamaan pienten ja aloittavien yritysten toimintaa siten, että yksittäisistä
toimeksiannoista maksettavia suorituksia voitaisiin pitää yhä useammin työkorvauksena.
Mm. Warner Music Live ja Suomen palkkiopalvelu ovat muuttaneet käytäntöjään uusien
ohjeiden mahdollistamana. Viimeisin ohjepäivitys on julkaistu tänä talvena.
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2017/Palkka_ja
_tyokorvaus_verotuksessa(42204)

Yhteiskuntasuhteet ja julkisuus
● Suomen Muusikkoyrittäjät on jatkanut yhteistyötä Muusikkojen liiton kanssa
liittyen muusikoiden yleisiin edunvalvontakysymyksiin.
● Olemme myös ylläpitäneet suhteita poliittisiin päättäjiin.

Muuta
Tapaaminen
Yhdistys järjesti jäsenistölleen kesätapaamisen 8.8.2016 Poliisien kesämajalla.

Jäsenmaksut
Yhdistyksellä on saamatta huomattava määrä jäsenmaksuja vuodelta 2016. Saamattomat
jäsenmaksut eivät vielä vaaranna yhdistyksen toimintaa, mutta ne vaikuttavat
heikentävästi yhdistyksen maksukykyyn. Hallitus on ryhtynyt toimiin jäsenmaksujen
perimisessä.
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