LIITON TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.1.2017 – 31.12.2017

1. Yleistä
SOA:n vuosi 2017 oli monipuolinen. Todettiin että live‐ala voi hyvin ja keikkojen määrä on pysynyt
ennallaan. Kesäfestivaaleja on ollut monenlaisia ja ne ovat suositumpia kuin koskaan aiemmin. Toisaalta
todettiin myös, että elävän musiikin kentällä tilaajien maksukyky on heikentynyt. Yhä useammat
ohjelmatoimistot ovat tuoneet esille, että keikkapaikkojen ja yökerhojen maksuajat ovat pidentyneet ja
keikkapalkkioiden saaminen on viivästynyt. Tästä johtuen moni toimisto on siirtynyt ennakkomaksuihin,
joka vaikeuttaa tilaajan tilannetta mutta helpottaa ohjelmatoimiston riskiä.
2017 aikana SOA:aa on eniten työllistänyt “ALV vai ei‐ALV” ‐keskustelu, jota on käyty sekä
kevätkokouksessa että jokaisessa hallituksen kokouksessa. ALV:in tulo keikkapalkkioihin jakaa mielipiteitä
SOA:n jäsenistössä ja siksi on käytetty paljon aikaa taustatyöhön. ALV‐keskustelua on käyty yhteistyössä
Muusikoiden liiton ja IFPI ry:n kanssa. Keväällä 2018 tehdään päätös onko SOA mukana ja millä ehdoin.
Vuoden 2017 lopulla SOA liittyi uuden live‐alan liitto “LiveFINin” jäseneksi. Uskomme, että tämä yhteistyö
palvelee jäsentoimistojamme ja SOA:n toimintaa.
2. Toiminta
Liiton hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä kolme kertaa. Lisäksi pidettiin sääntömääräiset
liittokokoukset, kevät‐ ja syyskokous.
Liitto järjesti keväällä jäsenilleen kevätristeilyn Talliinnaan ja syksyllä järjestyksessään kolmannen
syysseminaarin, joka oli asiapitoisuudeltaan erittäin monipuolinen ja kattava.
Kauden suurimpia keskustelun aiheita oli ALV‐keskustelu. Muusikkojen liitto ja IFPI ry ovat aloittaneet
prosessin, jossa esitetään ALV:n lisäämistä esiintyvien taitelijoiden esiintymispalkkioihin. Keskustelu jakaa
mielipiteitä SOA:n keskuudessa, vaikka yleinen kanta SOA:n eri keskusteluissa on ollut pääasiassa
ALV‐myönteinen. Kaksi vallitsevaa suuntausta ovat joko a) olemme ALV:n kannalla joka tapauksessa tai b)
olemme ALV:n kannalla vain, jos se määräytyy loppukäyttäjän mukaan. Näistä kannoista tullaan
keskustelemaan edelleen tulevana vuonna ja päättämään kumman kannan SOA ottaa.

3. Seminaarit
Keväällä järjestettiin kevätseminaari Tallinnassa. Seminaarin ohjelmassa olivat sääntömääräinen
kevätkokous sekä mm. vierailu Viron Suomi‐instituutissa.
Liiton oma syysseminaari pidettiin marraskuussa Sokos Hotel Vantaalla. Samassa yhteydessä pidettiin liiton
sääntömääräinen syyskokous, jossa valittiin luottamushenkilöt vuodelle 2018. Seminaarin ohjelmassa olivat
mm. sosiaalinen media (Santtu Parkkonen, CEO, Mellakka Helsinki), tietosuojasääntely (Ville Kukkonen,
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lakimies, Lexia) ja lisäksi kuultiin uuden LiveFIN järjestön tervehdys, jonka tuli kertomaan järjestön
toiminnanjohtaja Salla Vallius.
4. Talous
Liiton tulos oli päättyneellä tilikaudella ‐1902,17 €. Liiton tulot koostuvat jäsenmaksuista, jotka pohjautuvat
yritysten liikevaihtoon. Alijäämä muodostui eronneiden jäsenten maksamattomista jäsenmaksuista.
Tulevilla kausilla jäsenmaksutuloja voidaan arvioida paremmin kaudella 2017 toteutetun liikevaihtokyselyn
myötä.
5. Yhteistyö
Yhteistyötä on tehty tiiviisti muiden järjestöjen kanssa. Uusia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa
vastaperustettu LiveFIN (jäsenmaksu 333 €), jonka jäseneksi SOA liittyi, sekä Agma ry., jonka kanssa
suunnitellaan tuleville vuosille yhteistyötä samantyyppisen jäsenpohjan puitteissa.
6. Jäsenasiat
Toimintavuoden aikana liitosta erosi kuusi jäsentä ja uusia jäseniä hyväksyttiin kaksi. Vuoden lopussa liiton
jäsenmäärä oli 53.

Vuoden 2017 hallitus ja muut tehtävät
PJ Rowan Rafferty
Nem Agency Oy
VPJ Johanna Sauramäki Saura Ohjelmapalvelu Oy

Hallituksen jäsenet
Jukka Airaksinen
Mika Sorola
Esa Nummela
Seija Ingström
Markku Kärkkäinen
Janne Joutsenniemi
Kirsi Myllynen
Tino Pirttioja

Raksun talli Oy
Fullsteam Agency Oy
MagnumLive Oy
Ohjelmanaiset Oy
Tarnanen Booking Agency – Maria Tarnanen Oy
Live Nation Oy
Dex Viihde Oy
Fullsteam Agency Oy

Uuden hallituksen pitää muistaa vastuunsa koko jäsenistön edustajina, sillä vain se mahdollistaa riittävän
laajan edustuksen ja kannatuksen silloin, kun sitä tarvitaan.
Vuonna 2017 toiminnanjohtajan palvelut hankittiin ostopalveluna Marjatta & Kaisa Oy:ltä. Tehtävää hoiti
Sirpa Lahti (toiminnanjohtajan tittelillä) ja häntä avusti Soili Sirenne.

SUOMEN OHJELMATOIMISTOT JA AGENTIT R.Y.
2017 hallituksen puolesta, Rowan Rafferty, PJ

2

