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Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehankkeen loppuraportin tilastoja (n=415):
 20%:lla muusikoista on oma yritys, 63% toiminimiä.
 lähes 70% yrityksistä perustettu 2000-luvulla.
 pääsääntöisesti henkilökohtaisia yrityksiä, 6% bändiyrityksiä
Valtaosalla vain osa tuloista tulee oman yrityksen kautta.
Toimialat:
 esiintyminen
 keikkamyynti
 levy-yhtiötoiminta
 kustannustoiminta
Motiivit yrittäjänä toimimiselle:
 laskuttamisen helppous (50%)
 halu toimia yrittäjänä (25%)
 verotus (15%)

Muusikkoyrittäjyys Suomessa
 Teoston joulukuussa 2012 tekemä kysely. (Teoston,
Elvis ry:n ja Suomen säveltäjät ry:n jäseniä, joiden
tekijänoikeustulot olivat yli 1000€. n=322)
 yli 70%:lla 1980 jälkeen syntyneillä oli musiikkiin liittyvää
yritystoimintaa, ennen 1949 syntyneillä 40%. Keskiarvo
vastanneiden keskuudessa oli yli 50%.
 Yrittäjyyteen suhtaudutaan positiivisesti. Lähes kaikki
vastaajat kokivat saaneensa yritystoiminnasta niitä
hyötyjä, joita aloittaessa tavoittelivat.

Muusikkoyrittäjyys Suomessa
 Tärkeimmät syyt yritystoiminnan aloittamiselle:








mahdollisuus laskuttaa
laitteiston ja materiaalin hankinta
tulonhankkimiskulujen vähennysoikeus
verotuksen suunnittelu ja selkeys
mahdollisuus muun toiminnan ja ideoiden toteuttamiseen
yrityksen kirjanpidon toimintaa selkeyttävä vaikutus
oma kustannustoiminta

 Laaja-alaista toimintaa, joka kattaa useita musiikin tekemisen osa-alueita:







esiintyminen
omien äänitteiden tuotanto
studiotoiminta
koulutus
valmennus tai konsultointi
musiikin kustantaminen

Muusikkoyrittäjyys Suomessa
Tilastokeskus 2011

Esittävät taiteet
(9001)

Esittäviä taiteita
palveleva
toiminta (9002)

Taiteellinen
luominen
(9003)

Yritysten määrä

1064

376

1378

Henkilöstö

1038

679

853

Liikevaihto

86,4milj.€

85,6milj.€

63,7milj.€

Palkat

15,7milj.€

22,8milj.€

7,1milj.€

Yrittäjä vai työntekijä?
Missä kulkee raja?

Yrittäjyyden tunnusmerkit
 Verohallinnon ohjeistus (Palkkaa vai työkorvausta, 2118/31/2004)
 Toimintaa vaatii investointeja
 Taloudellinen riski
 Yrittäjänä voidaan pitää myös omaan ammattitaitoon perustuvia

palveluja yleisesti tarjoavaa henkilöä, vaikka toiminta ei edellyttäisi
mainittavaa pääomansijoitusta.
 toiminnan yleisyys, laajuus, julkisuus
 ilmenee useina toimeksiantoina
 Yrittäjänä toimimista tukevat myös asianmukaiset
rekisterimerkinnät:
 ennakkoperintärekisteri
 yritys on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi
 yritys on rekisteröitynyt säännöllisesti palkkoja maksavaksi
työnantajaksi

Työsuhteen tunnusmerkit
 Yrittäjyyttä ei olla määritelty lain puitteissa -> arvioidaan työsuhteen kautta.
 Työsopimuslaissa olevien säännösten keskeisenä oikeuspoliittisena

periaatteena on koko työoikeudellisen lainsäädännön historian ajan ollut
työntekijän suojelun periaate. Suojan kannalta tärkeät säännökset on säädetty
pakottaviksi siten, että niistä ei voida sopia työntekijän vahingoksi.
(HE157/2000)

 TSL 1:1.1



Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät
yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun
tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.
Työsuhteen tunnusmerkit (kaikkien tunnusmerkkien tulee toteutua):
 työ sitoudutaan tekemään henkilökohtaisesti
 työtä tehdään työnantajana olevalle sopimuspuolelle
 työ on vastikkeellista
 työntekijä työskentelee työnantajan johdon ja valvonnan alaisena

Työsuhteen tunnusmerkit
 Tehdyllä sopimuksella on merkitystä:
 ”Vaikka ehdotettu 1 luvun 1 §:n soveltamisalamääritelmä on pakottavaa

oikeutta, sopijapuolilla olisi edelleen mahdollisuus vaikuttaa oikeussuhteen
luonteeseen työn tekoa ja teettämistä koskevilla ratkaisuillaan. Sovittavia,
työn suorittajan asemaan vaikuttavia työnteon ehtoja ovat esimerkiksi
työkohteen määrittely, työn suoritustapa, työn tekemisen aika ja paikka
(oma toimipiste vai työnantajan tilat), työn suorittajan asema työn teettäjän
organisaatiossa, työn suorittajalle asetetut henkilökohtaiset tavoitteet,
korvauksen rakenne, osapuolten oikeudet, kuten esimerkiksi oikeudet
muiden toimeksiantojen ja tehtävien suorittamiseen sekä osapuolten
velvollisuudet, kuten esimerkiksi velvollisuus omien työvälineiden ja
tarveaineiden käyttöön. Sopijapuolet voisivat siten osoittaa oikeussuhteen
luonnetta koskevan tarkoituksensa sisällyttämällä sopimukseen sellaisia
ehtoja, joiden perusteella on pääteltävissä, onko työ tarkoitettu tehtäväksi
työnantajan johdon ja valvonnan alaisena vaiko itsenäisessä asemassa
ammatinharjoittajana.” (HE157/2000)

Palkan käsite verotuksessa


EPL 13 §
 kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai
virkasuhteessa;
 kokouspalkkiota, henkilökohtaista luento- ja esitelmäpalkkiota, hallintoelimen
jäsenyydestä saatua palkkiota, toimitusjohtajan palkkiota, avoimen yhtiön ja
kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamaa palkkaa sekä luottamustoimesta saatua
korvausta.
 Harkittaessa sitä, onko korvaus saatu työsuhteessa, ei oteta huomioon sellaisia työn
teettäjän ja työn suorittajan välisen sopimussuhteen ulkopuolisia seikkoja, joita työn
teettäjä ei voi havaita. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi työn suorittajan
toimeksiantajien lukumäärä ja muun toiminnan laajuus.

 Säännöksen tarkoituksena on rajoittaa työn teettäjän selonottovelvollisuutta,

eikä se näin ollen estäisi ottamasta huomioon työn teettäjän eduksi sellaisia
työn suorittajan toimintaan liittyviä olosuhteita, jotka viittaavat muun kuin
työsuhteen olemassaoloon. Muutoin arviointi tehtäisiin kokonaisarvosteluna,
jossa otettaisiin huomioon muun muassa työsuhteeseen liittyvä työn teettäjän
johto- ja valvontaoikeus. Merkitystä on annettu muun muassa palkkaustavalle,
sille, kenen työvälineillä työ suoritetaan, sekä sille, kuka hankkii tarveaineet.
(HE126/94)

Palkan käsite verotuksessa
 Ennakkoperintälaissa ei määritellä siinä tarkoitetun

työsuhteen käsitettä. Siinä ei ole viittausta muuhun
lainsäädäntöön, joten kysymyksessä on itsenäinen verooikeudellinen käsite. Hallituksen esityksen 126/94
perusteluissa todetaan, että EPL:n työsuhteen käsite
vastaa läheisesti työlainsäädännössä tarkoitettua
työsuhdetta. Ratkaistaessa, onko muodostunut EPL:ssa
tarkoitettu työsuhde, kiinnitetään huomiota samoihin
kriteereihin, jotka ovat olleet esillä myös työoikeuden
tulkinnoissa.
 Palkka on ensisijainen.
 On ensin selvitettävä onko korvaus palkkaa.
 Jos ei, niin mahdollisesti työkorvausta.

Työsopimuslain tulkintoja
 Rajanvetoa työsuhteen ja ei-työsuhteen välille ei voida
määrittää yksiselitteisesti
 Katsottava tapauskohtaisesti.
 Ei voida määrittää, että esiintyvä taiteilija voi aina

laskuttaa esiintymiset tai vastaavasti, että esiintyvä
taiteilija toimii aina työsuhteessa.

 Huomio kiinnittyy seuraaviin työsuhteen
tunnusmerkkeihin:

 työ sitoudutaan tekemään henkilökohtaisesti
 työntekijä työskentelee työnantajan johdon ja valvonnan
alaisena

Työsopimuslain tulkintoja
 Henkilökohtainen sitoutuminen työn tekemiseen:
 käräjäoikeuksien tuomioissa ei-työsuhteeksi on katsottu toiminta
joka ei edellytä henkilökohtaista työn suorittamista:
 Helsingin käräjäoikeus tuomio 906 14.1.2005 Muusikko vs.

palkanmaksupalvelu ja tilaaja.
 Työn suorittaja on voinut kieltäytyä työstä
 Lisäksi:
 Toimintaa muiden toimeksiantajien lukuun ei ole ollut rajoitettu
 ”Käräjäoikeus toteaa jääneen näyttämättä, että muusikko A olisi suorittanut
satunnaisilla keikoilla työnsä tilaaja B:n työn johdon ja valvonnan alaisena.
Näin ollen muusikko A:n ei katsota olleen työsuhteessa tilaajaan.”

 Satakunnan käräjäoikeus L11/11358 10.2.2012 Muusikko vs. Artistiyhtiö
 Yhtyeen muista jäsenistä poiketen muusikko A:lla oli mahdollisuus käyttää

sijaista
 Lisäksi: Kantaja mielsi itse olevansa toimeksiantosuhteessa vastaajayhtiöön.

Työsopimuslain tulkintoja
 Työnantajan johto- ja valvontaoikeus:


Työn yleinen johto
 Oikeus johtoon tarkoittaa, että työnantaja tai hänen edustajansa määrää mitä työtä

työntekijä tekee sekä missä, milloin ja miten työ tehdään. Työn valvonta tarkoittaa
työnantajan oikeutta valvoa, että työ tehdään annettujen ohjeiden mukaan.
 Mitä yleisempää ohjaus on, sitä vähemmän se puoltaa työsuhteen muodostumista.
 Sitä vastoin yrittäjäsuhteessa tehtävän suorittaja työskentelee itsenäisesti.
Toimeksiantaja voi kuitenkin valvoa toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan,
että lopputulos on tilauksen mukainen



Määräykset työpaikasta ja työajasta
 työntekijä työskentelee yleensä työnantajan toimitiloissa
 yrittäjä työskentelee omissa toimitiloissa
 rajanveto häilyvä, jotkut työt on pakko suorittaa toimeksiantajan tiloissa tai

määräämässä paikassa. Esim. putkimies.
 eräät toiminnot voivat olla sen luonteisia, että se on tehtävä tiettynä ajankohtana,
oli työn suorittaja palkansaaja tai yrittäjä. Ravintolan vahtimestaripalvelu,
siivouspalvelu.

Työsopimuslain tulkintoja
 Työnantajan johto- ja valvontaoikeus:
 Työn tekemiseen tarvittavat välineet ja tarvikkeet
 työsuhteessa työnantaja antaa työntekijän käyttöön tarvittavat

välineet ja tarvikkeet
 yrittäjä käyttää omia työvälineitä
 vaikka työntekijä käyttää omia työvälineitä, ei se estä katsomasta
sopimussuhdetta työsuhteeksi

 Työnantajalla on oikeus rajoittaa työntekijän oikeutta

työskennellä muille työnantajille
 toimeksiantajalla ei vastaavaa oikeutta ole
 Työntekijän taloudellinen ja sosiaalinen asema
 Palkkion rakenne
 Yrittäjälle maksetaan suurempi korvaus kuin työntekijälle
(sosiaalikulut)
 Yrittäjälle ei makseta sairaus- ja loma-ajan palkkaa

Verohallinnon ohjeistus
 Esiintyvän taiteilijan yritys hyväksytään erilliseksi
verovelvolliseksi mikäli yritys:
 maksaa palkkaa
 toiminta sitoo pääomaa
 tekee muutakin kuin laskuttaa taiteilijan
esiintymispalkkioita

Korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksiä
 Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 70- ja 80luvulta.
 Kuinka valideina päätöksiä voidaan pitää ottaen
huomioon, että:
 nykyinen työsopimuslaki on vuodelta 2001?
 nykyinen ennakkoperintälaki on vuodelta 1996?
 työmarkkinat ovat erilaiset?
 talouden yleinen sääntely on vähäisempää?
 yleinen ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut?
 musiikkiala on muuttunut?

Korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksiä
 Sallivat muusikon yrityksen:
 2468/10/75 – tuotanto- ja agenttitoimintaa, kommandiittiyhtiö
 1766/10/76 – toiminimet suunnitelleet itsenäisesti ohjelmansa.
 4022/10/81 – musiikin tuottaminen ja markkinointi, kommandiittiyhtiö.

 Eivät salli:
 3284/10/81 – Esiintyvä taiteilija toimi kahden vuoden ajan mainoskasvona
kustannusosakeyhtiölle. Yhtiön ainoa osakas.
 5764/12/81 – Taiteilijan esiintymiset katsottiin henkilökohtaiseksi tuloksi.
 44/10/80 – Esiintyvä taiteilija mainoskasvona.

 Kouvolan HaO 00726/10/8110 – Muusikot laskuttaneet erästä yhtiötä
toiminimillään.

Lopuksi
 Yrittäjyyden ja työsuhteen välinen raja on häilyvä
 Yksiselitteistä vastausta ei voi antaa kysymykseen siitä,
milloin muusikko toimii yrittäjänä ja milloin työsuhteessa.
 Sopimussuhteen luonne on arvioitava tapauskohtaisesti.
 Työsuhde ei muutu toimeksiantosuhteeksi pelkällä
nimikkeen vaihdoksella, myös tosiasiallisissa olosuhteissa
on tapahduttava muutos.
 Pääkaupunkiseudulla ohjelmatoimistoihin tehdyissä
verotarkastuksissa ei olla puututtu laskuttaviin
muusikoihin.

Työsuhde

Ei-työsuhde

Johto- ja valvontavalta, määräys
työajasta

Työntekijä toimii työnantajan lukuun,
jolloin maine ja kunnia työstä kuuluu
työnantajalle. Työnantaja määrittää
miten ja milloin työ tehdään, sekä
vastaa työn laadullisista kriteereistä.
Työntekijä sitoutuu tekemään työtä
työnantajan määräämänä
ajankohtana. (vrt.
kaupunginorkesterit, soittokunnat.)

Yrittäjä toimii omaan lukuunsa ja
määrittää itse työn laadulliset
kriteerit. Yrittäjällä ei ole
velvollisuutta suorittaa työtä tilaajan
määräämänä ajankohtana. Toisin
sanoen, yrittäjämuusikkoa ei voi
määrätä keikalle ja hänellä on
mahdollisuus kieltäytyä
toimeksiannoista.

Työvälineet

Työ tehdään työnantajan omistamilla
työvälineillä tai vastaavasti
työnantaja korvaa työntekijälle omien
työvälineiden käytöstä aiheutuvat
kustannukset.

Työ tehdään omilla työvälineillä.
Työn suorittaja määrittää itse
minkälaiset työvälineet soveltuvat
kulloisenkin työtehtävän
suorittamiseen.

Työtilat

Työ tehdään työnantajan toimitiloissa
tai työnantajan määräämässä
paikassa.

Työ tehdään yrittäjän omissa
toimitiloissa tai tilaajan
määrittelemässä työkohteessa.

Toimeksiantajien määrä

Työntekijä työskentelee vain yhdelle
työnantajalle. Työntekijä voi toki
työskennellä useammalle
työnantajalle, mikäli hänellä on tähän
ensisijaisen työnantajan suostumus.
Työnantajalla on oikeus kieltää
työntekijää työskentelemästä
kilpailijan lukuun.

Yrittäjällä on lähtökohtaisesti useita
toimeksiantajia. Toiminta on laajaa,
yleistä ja julkista, eikä kellään
yksittäisellä toimeksiantajalla ei ole
oikeutta rajoittaa yrittäjän
toimeksiantojen määrää tai laatua.
Yrittäjä voi ilman erillistä
suostumusta vastaanottaa
toimeksiantoja useammalta
kilpailevalta yritykseltä.

Työsuhde

Ei-työsuhde

Luonteeltaan jatkuva työnteko

Työ on säännönmukaista.

Työ on satunnaista.

Taloudellinen ja sosiaalinen asema

Työntekijä on taloudellisesti
alisteisessa asemassa suhteessa
työnantajaan. Merkittävä osa
työntekijän tulonmuodostuksesta on
riippuvainen työnantajasta, toisin
sanoen, esim. työsuhteen loppuminen
on vaikutukseltaan merkittävä.

Yrittäjä on tasavertaisessa asemassa
suhteessa toimeksiantajaan.
Yksittäisillä toimeksiantosopimuksilla
ei ole merkittävää osaa yrittäjän
tulonmuodostuksessa.

Sopimuksen luonne

Työntekijä tekee henkilökohtaisen
sopimuksen työnantajan kanssa.

Työn suorittaminen perustuu
yhteisöjen väliseen sopimukseen, tai
yrittäjän ja asiakkaan (esim.
yksityishenkilön) väliseen
sopimukseen.

