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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Menneen vuoden 2012 positiivisin asia
orkesterien kannalta oli yleisömäärän nousu
yli miljoonan rajan. Edellisen kerran näin on
tapahtunut vuonna 2005. Helsingin
Musiikkitalon houkuttelevuus ei yksistään
selitä tätä positiivista kehitystä, sillä
yleisömäärän nousua tapahtui monissa
Suomen kaupungeissa. Kaikkien
jäsenorkesterien yleisömäärän lisäys
kokonaisuudessaan oli runsaat 50 000
kuulijaa, vaikka kuulijamäärät joissakin
orkestereissa vähenivätkin.
Huomattava oli myös se, että Sinfonia
Lahden ulkomaan konsertit keräsivät vuonna
2012 yli 22 000 kuulijaa. Orkestereiden
kansainvälinen toiminta on kuitenkin
kokonaisuudessaan ollut vaikeuksissa, sillä
orkesterien ulkomaankiertueiden valtiontuki
on ollut jäissä jo usean vuoden ajan. Toivon
mukaan uusi Music Finland –yhdistyksen
toiminta tuo edes vähän korjausta asiaan.
Tulevaisuuden suurena huolenaiheena on
orkestereiden rahoituskehitys. Vuonna 2011
yhdistyksen jäsenorkestereiden valtionapu
väheni jo yhdeksällä henkilötyövuodella, ja
vuonna 2012 vähennystä tästä oli vielä kaksi
henkilötyövuotta lisää. Tämän seurauksena
jäsenorkestereiden saama valtionosuus
vuonna 2012 väheni vuoteen 2011 verrattuna
244 654 eurolla.
Orkesterien julkisen tuen vähentäminen on
ollut jo pitkään jatkunut tendenssi, koska
myös kuntien tuki orkesteritoiminnalle on
vähentynyt. Vielä vuonna 2007 kuntien
rahoitusosuus orkesterien budjetista oli 61 %,
kun se viime vuonna oli pudonnut tästä jo 49
prosenttiin. Valtion rahoitusosuus oli viime
vuonna 26 % orkesterien budjetista.
Ensi vuodeksi on valtion taholta uhkailtu vielä
selvästi tuntuvampaa valtionosuuden
vähennystä. Mikäli tämä toteutuu, niin ainakin
joidenkin pienempien orkestereiden rahoitus
voi muodostua todella kriittiseksi.
Toivottavasti tilanne ei muutu niin pahaksi,
että orkestereiden on tulevina vuosina
vähennettävä konserttejaan säästääkseen
kapellimestari-, solisti- ja avustajakuluissa.
Tällöin tilanne olisi aivan nurinkurinen:

paikkakunnalla toimii orkesteri, jonka
muusikot ovat kunnan palkkalistoilla, mutta
silti tämä orkesteri ei voisi soittaa konsertteja
kuin vain harvakseltaan.
Orkesterien ainoana mahdollisuutena on, että
toiminta rakentuu ennen kaikkea soiton
yleisen tason nostamisen ja vetovoimaisen
ohjelmiston varaan. Vain harvoilla
orkestereilla on julkisen tuen vähentyessä
varaa kiinnittää konserttien vetonauloiksi
kuuluisia, mutta kalliita solisteja ja
kapellimestareita. Korkeatasoisen musisoinnin
ja kiintoisan ohjelmiston varaan
rakentaminen onkin onnistunut erinomaisesti
esimerkiksi Rovaniemellä ja Jyväskylässä.
Jatkuvaa vetovoimaisuutta ei saavuteta
kuitenkaan sillä, että soitetaan pelkästään
yhtä ja samaa perusohjelmistoa, ovatpa
nämä teokset miten hienoja tahansa. Vanhan
rinnalle tarvitaan uudempaakin, ja yleisenä
tendenssinä näyttää olevan, että
orkesterimme näyttävät haluavan uudistaa
ohjelmistoaan modernimman musiikin
suuntaan. Viime vuonna suomalaisorkesterien
konserteissa kuultiin ennätysmäisen paljon,
peräti 111 kantaesitystä.
Yleisömäärällä mitattuna
suomalaisorkestereiden tilanne on siis
erinomainen, mutta orkestereiden talouden
suhteen näkymät ovat synkemmät.
Toivottavasti poliittiset päättäjät tajuavat sen,
että Suomen kaltaisessa pienessä maassa
suuremmat kulttuuri-instituutiot voivat toimia
vain riittävän julkisen tuen varassa. Ja näihin
suurempiin kulttuuri-instituutioihin on
maassamme edelleen suuri tarve, minkä
muun muassa kasvava kiinnostus
orkestereiden konsertteihin todistaa.
Kalevi Aho
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SUOMEN SINFONIAORKESTERIT RY:N
(SUOSIO) VUOSIKERTOMUS 2012
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n (SUOSIO)
tarkoituksena on edistää ja kehittää maamme
ammattimaista orkesteritoimintaa.
SUOSIO on arvostettu, ennakoiva ja aktiivinen
toimija musiikin eri areenoilla ja tehokas
jäsenorkestereiden toimintaedellytysten ja
oikeuksien edistäjä. Yhdistys on orkesteritoiminnan merkittävä yhteistyöfoorumi ja
vuorovaikutteinen toimija, ja se myötävaikuttaa
orkesterimusiikin elinvoimaisuuden kehittymiseen.
(SUOSIO:n strategia)
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kansainvälisen talouskriisin vaikutukset näkyivät
myös orkestereiden ympäristössä. Sivistysvaltion
purkamisesta käytävät poliittiset keskustelut
luovat uhkaa kaikelle julkiselle palvelulle.
Vyönkiristyspolitiikka saa näyttämään leikkaukset
välttämättömiltä. Kuntatalouden kehnot näkymät
ja hallituksen budjettiriihen tavoiteasettelu loivat
uhkakuvia orkestereiden toimintaan.
Valtionosuuksien tuntuva leikkaus toi
erityisongelmia jo vuoden 2012 suunnitelmien
toteuttamiseen. Vuoden 2013 valtionosuuksia ei
leikattu, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriön viesti
vuoden 2014 tilanteesta on huolestuttava.
Talousvaikeuksista ja joissakin orkestereissa
tehdyistä konserttien vähennyksistä huolimatta
yhteenlaskettu orkestereiden konserttien
kuulijamäärä ylitti miljoonan kuulijan rajan.
Valtionosuusjärjestelmä on ollut muokkauksen
kohteena vuoden 2008 lakiuudistuksesta lähtien.
Vuosina 2008-2010 orkestereiden
henkilötyövuoden hintaa korotettiin vuosittain noin
20 %. Vuoden 2012 henkilötyövuosivaje oli
kuitenkin 164. Kulttuuriministeri päätti lisäksi
vähentää jäsenorkestereilta yhdeksän
henkilötyövuotta vuonna 2011 ja suuntasi ne
muualle. Vuoden 2012 osalta ministeriö vähensi
jäsenorkestereilta kaksi henkilövuotta ja vuoden
2013 osalta kolme. Nämä päätökset eivät
SUOSIO:n arvion mukaan ole linjassa sen opetusja kulttuuriministeriön oman tavoitteen kanssa,
että orkestereiden henkilötyövuosivajetta pitää
kaventaa. Syksyn 2012 budjettiriihessä päätettiin,
että vuoden 2013 osalta valtionosuuteen tehdään
indeksikorotus, mikä oli myönteinen uutinen.
OKM:n valtionosuuksien seurantaryhmä sai
jatkotyöksi ministeriltä toimeksiannon laadullisten
mittareiden käyttöönoton selvittämisen. Työ ei
tuonut tulosta vuoden 2011 aikana. Selvitystyötä
jatkettiin ministeriössä virkamiesvoimin vuoden
2012 aikana. Opetus- ja kulttuuriministerin

tavoitteena oli se, että osa valtionosuuksista
myönnettäisiin laadullisen arvioinnin perusteella.
Syksyn 2012 aikana ministeriö järjesti tilaisuuksia,
joissa oli mahdollista antaa palautetta ministeriön
laatimista koemittareista. Suosion kanta on, että
esitetyissä mittaristoissa on paljon tarkentamisen
tarvetta ja että Suosio on mielellään työssä
mukana.
Suuri haaste orkestereiden edunvalvonnassa
lähivuosina on rahoituspohjan vakauttaminen ja
henkilötyövuosivajeen kaventaminen. Julkisen
talouden supistuspaineet tekevät tämän työn
vaikeaksi. Radion sinfoniaorkesteri toimii
Yleisradion osana. Verotuksen yhteydessä
maksettava maksu vuoden 2013 alusta lähtien
vakauttaa myös Radion sinfoniaorkesterin
rahoitusnäkymiä. Kansallisoopperalla on oma
rahoitussopimuksensa valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Kansallisoopperan
kuntarahoituksen arviointi nousi syksyn 2012
aikana esiin Helsingin ympäristökuntien taholta.
Valtio teki tuntuvan leikkauksen vuoden 2013
Kansallisoopperan budjettiin.
KT Kuntatyönantajien ja Suomen Muusikkojen
Liiton sopimus noudattelee palkankorotusten
osalta yleistä kunnallista sopimuslinjaa, ja
sopimus on voimassa vuoden 2013 loppuun
saakka. SUOSIO yrittää aktiivisesti tiivistää
yhteistyötä KT Kuntatyönantajien kanssa, jotta
orkestereissa kertynyt käytännön kokemus ja
kysymykset auttaisivat neuvottelijoita tulevan
sopimuksen laadinnassa. Suomen
Kansallisoopperan orkesterilla, Radion
sinfoniaorkesterilla, UMO:lla ja Vantaan
viihdeorkesterilla on omat työehtosopimuksensa
Muusikkojen Liiton kanssa.
Kuntaliitosten vaikutus orkestereille nähdään
vasta pidemmän ajan kuluessa. Vielä nyt
kuntaliitokset eivät ole tuoneet orkestereille
laajentunutta rahoituspohjaa. Joidenkin
pienempien kuntien taloudellinen ahdinko ja
heikot näkymät verotulojen kehityksestä ovat
selkeä uhkatekijä orkestereiden rahoitukselle.
Kuntakentän suuret muutokset tulevaisuudessa
voivat vielä vaikuttaa suuresti kunnallisten
taidelaitostenkin elämään.
Yhteistyö muiden taidelaitosten kanssa ja uusien
toimintamuotojen kehittäminen sekä yleisötyö ovat
toimia, joita OKM korostaa odottavansa
taidelaitoksilta. Samoin saavutettavuuden ja
esteettömyyden parantaminen ovat kriteereitä,
jotka näkyvät OKM:n laadullisen arvioinnin
mittariluonnoksissa.
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YHDISTYKSEN TOIMINTA
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäseninä oli toimintavuonna 30
orkesteria ylläpitävää kuntaa, yhdistystä tai
julkisyhteisöä, näistä kaksi liitännäisjäsentä.
Jäsenorkestereissa oli päätoimisia
muusikkovakansseja 986 ja lisäksi käytettiin
runsaasti avustajia eripituisilla sopimuksilla
(tilapäisten muusikoiden lukumäärä oli 2 525 –
148 vähemmän, kuin vuonna 2011). Tämän
lisäksi palkattiin kapellimestareita ja vierailevia
solisteja. Päätoimista hallintohenkilökuntaa
orkestereissa oli yhteensä 130 henkeä (naisia
66,1 %) ja lisäksi jonkin verran tilapäistä
henkilökuntaa, jaettuja vakansseja ym.
Päätoimisten muusikoiden keski-ikä kaikissa
orkestereissa yhteensä oli 45,6 vuotta ja miehiä
oli soittajistosta 60,4 %. Avoimia vakansseja oli 27
kpl. Muita, kuin Suomen kansalaisia vakinaisesta
soittajistosta oli 9,8 %.
KONSERTTIEN JA MUIDEN TILAISUUKSIEN
YLEISÖ
Vuoden 2012 yhteenlaskettu konserttien
yleisömäärä ylitti miljoonan rajan (edellisen
kerran vuonna 2005) ja nousi 1 004 458:aan.
Kuulijamäärän lisäys ei selity ainoastaan
Helsingin Musiikkitalolla, koska nousua tapahtui
eri puolilla maata. Helsingin kaupunginorkesterin
ja Radion sinfoniaorkesterin tuntuvien
yleisölisäysten rinnalla (yhteensä lähes 40 000
kuulijaa ja 90 konserttia enemmän vuoteen 2011
verrattuna) tulee mainita Tapiola Sinfoniettan,
Joensuun ja Seinäjoen kaupunginorkesterien,
Kamariorkesteri Avantin ja Helsingin
Barokkiorkesterin positiivinen yleisökehitys.
Sinfonia Lahden ulkomaankonsertit keräsivät yli
22 000 kuulijaa.
Suomen Kansallisoopperassa pidettiin 18 esitystä
vähemmän ja yleisömäärä putosi 19 118 kuulijalla
kokonaiskuulijamäärän ollessa 160 992.
Pudotusta edelliseen vuoteen tuli tuntuvasti myös
Turussa, mutta on huomattava, että vuoden 2011
kulttuuripääkaupunkivuosi nosti vertailulukua. Kun
Turun kuulijalukua vertaa vuoteen 2010, päästiin
kuulijamäärässä lähelle tuota tasoa.
Kun laskemme mukaan yleisötyön ja lasten
musiikkikasvatuksen osallistujat vuonna 2012,
lisääntyy yleisö runsaalla 50 000 hengellä. Kaikki
yleisötyön tapahtumat eivät lukuun sisälly, koska
esim. aulatiloissa saattaa ennen konserttia olla
tilaisuuksia, jolloin kaikkia konserttiin tulijoita ei voi
laskea aulatilaisuuden osallistujiksi. Vain selkeästi
laskettavat ovat mukana. Televisiokatsojia

konserteilla oli yhteensä lähes viisi miljoonaa.
Radiolähetykset lisääntyivät selvästi, taltiointeja
tehtiin 107 kpl (vuonna 2011 78 kpl). Lisäys johtuu
pääosin Radion sinfoniaorkesterin lisääntyneistä
radioinneista Musiikkitalosta. Radiointien
uusinnat eivät ole mukana tässä luvussa.
Konserttien verkkolähetyksiä ei ole vielä
systemaattisesti tilastoitu, mutta tietoja on ryhdytty
keräämään mahdollisuuksien mukaan. Luotettavia
tietoja on vielä vaikea saada, koska suoratoistolähetysten (streaming) katsojalukujen mittaaminen
on vielä kehitysvaiheessa. Verkkolähetysten
määrä kuitenkin lisääntyy ja esimerkiksi UMO:lla
ja Vantaan Viihdeorkesterilla on tuntuvia
YouTuben kuulijamääriä, Umolla yli 60 000 ja
Vantaan Viihdeorkesterilla yli 50 000. Myös
sosiaalisen median käyttö viestinnässä kasvaa ja
useilla orkestereilla on käytössä oma Facebooksivu, jonka kautta on linkitetty myös äänitteitä.
Jäsenorkesterit kantaesittivät toimintavuonna
poikkeuksellisen paljon, yhteensä 111 teosta,
joista kotimaisten säveltäjien teoksia oli 93 ja
ulkomaisia teoksia 18. Lukuun sisältyy 10 Uuno
Klamin lasten ja nuorten sävellyskilpailun teosta ja
13 Ismo Alangon teosten pohjalta sävellettyä
teosta. Levytyksiä julkaistiin vuoden aikana 28 kpl.
Yleisötyö on saanut monenlaisia muotoja. Jo
vakiintuneiden taiteilijatapaamisten ja
teosesittelyiden rinnalle orkesterit ovat kehittäneet
uusia keinoja tavoittaa erityisesti nuorta yleisöä;
on Nuori Kuuntelija -klubi, Lapsiparkki,
Filharmoninen junioriklubi, on musiikkipolkuja ja
ennakko- ja jälkityöpajoja. On järjestetty
maahanmuuttajien koulutusryhmille
perehdyttämis-tilaisuuksia ja
mielenterveyskuntoutujille tutustumiskäyntejä.
Kuule, minä sävellän! – hanke toteutettiin
yhteistyössä HKO:n, RSO:n, Kansallisoopperan,
Sibelius-Akatemian ja New Yorkin filharmonisen
orkesterin koulutusohjelman kanssa.
Orkestereiden johto tekee taiteilijoiden kanssa
luento- ja esittelyvierailuja yhteistyökumppaneiden
tilaisuuksiin, työpaikoille tai kutsuu ryhmiä
tutustumaan orkesterin toimintaan, tiloihin,
soittimiin ja henkilöstöön. Tuore ilmiö on
verkkolähetysten käyttö yleisötyössä;
konsertteihin liittyviä luentoja ja teosesittelyjä on
lähetetty verkossa. Jo pidempään on toiminut
Yleisradion Jälkikoirat- lähetys, jossa
keskustelulla syvennetään ja analysoidaan
kuultua konserttia välittömästi sen jälkeen.
Verkko- ja radiolähetysten luvut eivät sisälly
yleisötyön 50 000 osanottajan määrään. SibeliusAkatemian täydennyskoulutuskeskus aloitti
”Yleisötyön johtamisen koulutuksen pilottijakson”
vuonna 2012. Tavoitteena on yleisötyötä tekevien
ammattilaisten valmiuksien kehittäminen.
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HALLITUS
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n hallitus kokoontui
neljä kertaa ja käsitteli 43 pöytäkirjapykälää.
Syyskokous valitsi kokouksessaan 15.11.2011
puheenjohtajiston ja hallituksen vuodelle 2012:
Kalevi Aho, säveltäjä, puheenjohtaja, Risto Aakko,
orkesteripäällikkö, Helsinki, SKo, varapuheenjohtaja, Jarmo Anttila, toiminnanjohtaja, Seinäjoki,
Leena Harmaala, intendentti, Pori, Nikke
Isomöttönen, intendentti, Mikkeli, Ritva Kaukola,
muusikko, Helsinki (RSO), Teemu Kirjonen,
apulaisintendentti, Lahti, Charlotta Kivistö,
intendentti, Hyvinkää, Hanna Kosonen,
intendentti, Espoo, Matti Lappalainen, muusikko,
Vantaa, Marja-Liisa Lieppinen, intendentti, Turku,
Gun-Maj Peltoniemi, intendentti, Kokkola, Leena
Pälli, intendentti, Oulu, Milko Vesalainen,
intendentti, Lappeenranta.
Hallitus nimesi yhdistyksen työvaliokunnan
jäseniksi vuodelle 2012 Kalevi Ahon, Risto Aakon,
Teemu Kirjosen ja Milko Vesalaisen.
Työvaliokunnan sihteerinä toimi Aila Sauramo.
Työvaliokunta piti yhden kokouksen ja kävi
kiireellisissä asioissa sähköpostikirjeenvaihtoa.
Vuosikokouksen valitsemina varsinaisina
tilintarkastajina ovat toimineet varatuomari Veikko
Harjunkoski Turusta ja hallintopäällikkö Hannu
Linna Helsingistä sekä varatilintarkastajina
rahoitusjohtaja Aaro Honkola Seinäjoelta ja
orkesterikoordinaattori Susann Holmberg
Espoosta.
TOIMISTO
SUOSIO:n toiminnanjohtajana toimi Aila Sauramo
ja yhdistyksen sihteerinä Elina Tuomola.
Toimiston osoite on ollut Kalevankatu 30, 00100
Helsinki. Osa toimitiloista ja toimistokalusteista ja koneista jaetaan ja ylläpidetään huoneiston toisen
vuokralaisen, Finland Festivals ry:n kanssa.
Toimitilassa on neuvottelutila, jota voidaan antaa
jäsenorkestereiden palaverikäyttöön veloituksetta,
mikäli tila on vapaa.
ORKESTEREIDEN RAHOITUS
Valtion vuoden 2012 tulo- ja menoarviossa
myönnettiin valtionosuutta 28 orkesterille ja
yhtyeelle (joista 25 on Suomen Sinfoniaorkesterit
ry:n jäseniä). Vuonna 2011 jäsenorkestereiden
saamaa valtionosuutta vähennettiin yhdeksällä
henkilötyövuodella, kun ministeriö otti
valtionosuuden piiriin uuden yhtyeen lisäämättä
henkilötyövuosien kokonaismäärää. Vuonna 2012
henkilötyövuosimäärää vähennettiin jälleen
kahdella. Kehityssuunta rapauttaa orkestereiden
valtionosuusjärjestelmää. Jäsenorkestereille
myönnetty valtionosuus oli 20 323 166 euroa

(2011 yht. 20 567 820 €). Henkilötyövuoden
yksikköhinta vuonna 2012 oli 53 965 euroa
(2011 54 528 €) ja arvonlisäverolla korotettu
yksikköhinta oli 55 719 euroa (2011 56 137 €).
Jäsenorkestereiden saama valtionosuus väheni
yhteensä 244 654 eurolla edelliseen vuoteen
verrattuna.
Yhteensä orkesterilain piiriin kuuluville
orkestereille myönnettiin 1033 henkilötyövuotta,
joista jäsenorkestereiden osuus oli 1 014 kpl.
Orkesterikohtainen valtionosuus lasketaan siten,
että henkilötyövuosien määrittämästä
euromäärästä maksetaan 37 % orkesterin
ylläpitäjälle. Orkesterilain mukaisen valtionosuuden lisäksi jäsenorkestereille myönnettiin
603 000 euroa valtion harkinnanvaraista tukea
momentilta ”Valtakunnallisesti tai alueellisesti
merkittäville orkestereille ja orkestereiden
kehittämishankkeisiin”. Tukea sai 15 SUOSIO:n
jäsenorkesteria.
Orkestereiden yhteenlasketut menot olivat hieman
yli 77 miljoonaa euroa. Menoista 77 % on palkkaja sosiaalikuluja. Keskimääräinen valtionosuus
rahoituksesta laski 26 %:iin. Kuntien
rahoitusosuus oli 49 %:ia. Vielä vuonna 2007
kuntien osuus ylitti 61 % kokonais-rahoituksesta.
Orkestereiden omien tulojen osalta saavutettiin
tuntuvaa kasvua erityisesti HKO:n ja RSO:n ja
osalta, mikä liittyy lisääntyneisiin kuulijalukuihin.
Pienemmistä orkestereista erityisesti Vantaan
Viihdeorkesteri ja Helsingin Barokkiorkesteri
kasvattivat omia konserttitulojaan. Sinfonia Lahti
kasvatti tuntuvasti muita toimintatulojaan.
Kokonaisuudessa kaikkien orkestereiden
konserttitulot kasvoivat yli 16 %:ia ja omat
toimintatulot lisääntyivät yli 6 % ja
kokonaissumma ylitti10 miljoonan euron rajan.
Kuntien keskimääräinen tuki orkestereille kunnan
asukasta kohden laski edelleen ollen nyt 10,13 €
(v. 2009 10,72 €) Lahti sai asukastaan kohden
eniten valtionosuutta, 16,76 euroa maan
keskiarvon ollessa 6,59 €.
Yhdistys on ollut kuultavana tai antanut
lausuntoja eduskunnan sivistysvaliokunnassa ja
valtionvarainvaliokunnan sivistysjaostossa valtion
kulttuuribudjettia ja orkesteritoimintaa koskevissa
asioissa ja useissa EU-asiakirjojen valmisteluun ja
ohjelmien laatimiseen liittyvissä kysymyksissä.
Lisäksi valiokuntien jäsenille on lähetetty
orkesteritoimintaa koskevaa kirjallista materiaalia.
Orkestereiden kansainvälisen kiertuetoiminnan
valtiontuki on ollut jäissä jo useamman vuoden
ajan. Musiikkivientiin suunnatut varat on ohjattu
pääosin kevyelle musiikille ja orkesterit on rajattu
tukikriteerien avulla ulos tuen piiristä. Asiaa on
seurattu ja SUOSIO:n edustajat ovat jatkaneet
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neuvotteluja asiasta OKM:n kanssa. Keskusteluja
asiasta on käyty myös uuden Music Finland –
yhdistyksen kanssa.
TILASTOINTI
Toimintavuoden aikana on jäsenistön
keskuudessa suoritettu seuraavat tilasto- ja
tutkimusmateriaalin sekä tiedotteiden ja
julkaisujen kokoamiseksi tehdyt tiedustelut:
- orkestereiden ohjelma- ja esittäjätiedot
konserttikalentereita varten
- hallinnon osoite- ja henkilötiedot
konserttikalentereita varten
- muusikoiden yhteystiedot ja soittimet
muusikkoluetteloa varten
- orkestereiden kokoonpano vakansseittain ja
instrumenteittain
- orkestereiden päätoimisten muusikoiden
sukupuolijakautuma ja keski-ikä, ulkomaisten
muusikoiden määrä sekä muun päätoimisen
henkilökunnan määrä
- orkestereiden konsertit ja esiintymiset
kotimaassa sekä niissä olleet kuulijat (myydyt liput
ja vapaaliput)
- orkestereiden ulkomaiset konsertit ja niissä
olleet kuulijat
- radioinnit, televisioinnit ja verkkolähetykset
- kantaesitykset
- kotimaisten teosten määrä orkestereiden
ohjelmistoissa
- vuoden aikana ilmestyneet levytykset
- taloustilastot
- orkestereiden käyttämät konserttisalit
- lapsille ja muulle yleisölle tarkoitettu
musiikkikasvatustoiminta
Jäsenorkestereilta kerättiin vuoden aikana tietoja
ulkomaisesta vierailutoiminnasta, muusikoiden
työehdoista ja työehtosopimusten soveltamisesta.
Vuoden aikana kerättiin myös muutaman vuoden
välein tehtävä muusikoiden perus- ja
bruttopalkkatiedot. Osa edellä mainituista
tiedusteluista saadusta aineistosta on toimitettu
opetus- ja kulttuuri-, sekä ulkoministeriöille
erillisinä selvityksinä ja osa on tämän
toimintakertomuksen jäsenistöä käsittelevässä
osassa. Palkkatilastot kerätään vain yhdistyksen
ja orkestereiden omaan käyttöön. Myös
Tilastokeskukselle ja Kuntaliitolle on toimitettu
tilastoja säännöllisesti, samoin pyynnöstä useille
kunnille. Toimintavuoden aikana on annettu apua
ja ohjausta opiskelijoiden tekemiin
orkesteriaiheisiin pro gradu -töihin ja tutkielmiin eri
yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa.
Tiedotusvälineille on annettu tietoja
orkesteritilastoista ja avattu tilastoinnin taustoja.

KOKOUKSET JA SEMINAARIT
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokous
pidettiin 24.3. Kokkolassa orkesteripäivien
yhteydessä ja syyskokous 13.11.2012
Helsingissä syysseminaarin yhteydessä.
Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
47. Valtakunnalliset orkesteripäivät pidettiin
Kokkolassa 23.-25.3.2012
Orkesteripäivät avasi yhdistyksen
varapuheenjohtaja Risto Aakko. Kokkolan
kaupungin tervehdyksen toi kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Bjarne Kallis. Puheenjohtaja Kalevi
Ahon katsaus nähtiin DVD-tallenteena.
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin muusikot
Reijo Tunkkari, I viulu, Matti Vanhamäki, II viulu,
Timo Kangas, alttoviulu ja Niiles Outakoski, sello
esittivät avajaisissa Antonio Sacchinin kaksi osaa
jousikvartetosta A-duuri ja W.A. Mozartin kaksi
osaa jousikvartetosta B-duuri.
Avajaisten jälkeen Suomen Kulttuurirahaston
asiamies Juhana Lassila kertoi rahaston uusista
hankkeista ja pohti orkestereiden ja rahaston
yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä. Tätä
seurasi säveltäjä Helena Tulven esittely
teoksestaan L'ombre derrière toi.
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri konsertoi
Snellman-salissa Juha Kankaan johdolla ja
solistina toimi Marianna Shirinyan, piano.
Ohjelmassa kuultiin Jukka Tiensuun Sulci,
Mozartin Pianokonsertto nro 23 A-duuri KV 488,
Helena Tulven L'ombre derrière toi (2010, ensi
kertaa Suomessa) sekä Haydnin Sinfonia nro 95
Konsertin jälkeen siirryttiin Kokkolan
Raatihuoneelle kaupungin vastaanotolle, jota
isännöi kaupunginjohtaja Antti Isotalus.
Lauantai 24.3. aloitettiin yhdistyksen
sääntömääräisellä kevätkokouksella. Tämän
jälkeen Teatterikorkeakoulun rehtori Paula
Tuovinen kertoi uuden Taideyliopiston tavoitteista
ja toiminnallisista järjestelyistä. Musiikin
ammattikorkeakouluyksiköiden puheenjohtaja
Kirsti Rasehorn piti valmistellun
kommenttipuheenvuoron.
Tämän jälkeen Tapiola Sinfoniettan II intendentti
Outi Mattila kertoi orkesterissa toteutetusta
aktiivisen työhyvinvoinnin menetelmistä.
E-Concerthousen toimitusjohtaja, säveltäjä Ilmari
Mäenpää puhui otsikolla ”Monimediaalisuuden
tuomat mahdollisuudet sinfoniaorkestereiden
näkyvyyteen ja graafikko Esa Riippa kertoi
taiteiden vuorovaikutuksesta otsikolla Kuva soi.
Seminaaripäivän viimeinen puheenvuoro oli
barokkimuusikoilla Lauri Pulakka ja Jukka
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Rautasalo, jotka kertoivat ja soittivat esimerkkejä
barokkimusiikin kehitysvaiheista. Hallituksen
kokous pidettiin seminaaripäivän päätteeksi.
Juhlaillallinen nautittiin tunnelmallisessa
Vanhankaupungin ravintolassa, jossa kuultiin
myös koskettava kaustislaisten Pikku-Näppärien
musiikkiesitys Siiri Virkkalan ohjauksessa.
Päätöspäivä 25.3. aloitettiin Suomen
Muusikkojen Liiton puheenjohtajan ja Music
Finland ry:n hallituksen jäsenen Ahti Vänttisen
puheenvuorolla. Hän selvitti Suomalaisen musiikin
tiedotuskeskuksen ja Musexin yhdistymistä Music
Finland ry:ksi ja pohti, mitä uusi yhdistys voisi
toteutuessaan olla. Orkesteripäivät päätti filosofi
Matti Sintonen puhumalla aiheesta Moraali ja
talous.
Syysseminaari järjestettiin 13.11. Ostrobotnian
juhlahuoneistossa Helsingissä ja seminaarin
aluksi pidettiin sääntömääräinen syyskokous.
Syyskokouksen jälkeen tilaisuus jatkui Suomen
Säveltäjät ry:n ja Korvat Auki ry:n kanssa
pidettynä yhteisseminaarina, jonka otsikko oli
”Mihin orkesteri tarvitsee säveltäjää”.
Tarkoituksena oli pohtia uusia ja syvempiä
muotoja orkestereiden ja säveltäjien yhteistyölle.
Seminaarin aluksi puheenjohtaja Kalevi Aho,
toiminnanjohtaja Aila Sauramo ja Suomen
Säveltäjät ry:n puheenjohtaja Tapio Tuomela
pohjustivat tilaisuutta ja esittelivät mahdollisuuksia
yhteisiksi hankkeiksi juhlavuotta 2015 ajatellen.
Tämän jälkeen erityisasiantuntija Veli-Markus
Tapio Suomen Kulttuurirahastosta pohti asiaa
rahoittajan ja veronmaksajan näkökulmasta,
intendentti Hanna Kosonen orkesterin
näkökulmasta, kapellimestarin ja
orkesterimuusikon näkökulmasta kertoi
näkemyksiään Jaakko Kuusisto ja säveltäjän
näkökulmaa asiaan toi Juha T. Koskinen.
Yleisön ja median näkökulmasta puhui Tiina-Maija
Lehtonen Yleisradiosta. Alustusten jälkeen
teemoja pohdittiin pienryhmissä. Yhteinen
seminaari koettiin mielekkääksi ja yhteistyön
jatkamisen mahdollisuudet hyviksi.
Intendenttien kesätapaaminen järjestettiin 28.5.
Ravintola Wellamossa Helsingissä.
Keskusteluaiheita olivat mm. klassisen musiikin
radiointiin liittyvät kysymykset ja tulevaisuuden
vaihtoehdot, josta keskustelua pohjusti intendentti
Tuomas Kinberg. Keskustelun taustalla oli Rondo
Classicin toiminnan muutokset. OKM:n keväällä
suorittama kannustavuus-mittariston koekysely ja
jatkotoimenpiteet olivat myös esillä ja yhteisen
edunvalvonnan tarve Suomen Muusikkojen Liiton
kanssa suhteessa päärahoittajiin ja
yhteistyösuunnitelmat Suomen Säveltäjät ry:n
kanssa. Paikalle oli kutsuttu myös Muusikkojen
liiton hallituksen edustajia, joista paikalla olivat

puheenjohtaja Ahti Vänttinen ja jäsenet Matti
Lappalainen, Hanna Juutilainen ja Patrik
Stenström.
Intendenttiseminaari järjestettiin 20.8.2012
Ostrobotnian tiloissa Helsingissä.
Kuntatyönantajien työmarkkina-asiamiehet Hannu
Freund ja Petra Nieminen kertoivat
neuvottelutilanteesta, näkemyksistään
Muusikkojen liiton TES-tavoitteista ja
Kuntatyönantajien tavoitteista. Orkestereita
kehotettiin nostamaan hyvissä ajoin ennen
varsinaista neuvottelukierrosta esiin konkreettisia
ehdotuksiaan. OKM:n kulttuuriasiainneuvos Mervi
Tiensuu-Nylund kertoi valtion budjettinäkymistä ja
valtionosuusjärjestelmän kehittämishankkeesta.
Keskustelua käytiin toiminnan laadullisen
arvioinnin kriteereiden ongelmatiikasta. Lopuksi
Music Finland ry:n toiminnanjohtaja Tuomo
Tähtinen esittäytyi, ja kertoi tuoreen yhdistyksen
tavoitteista. Keskustelua käytiin klassisen musiikin
viennistä. Seminaarin päätteeksi pidettiin
hallituksen kokous.
Orkesterijärjestäjien tapaaminen järjestettiin
12.3. Aluksi kokoonnuttiin SUOSIO:n toimistolla
keskustelemaan järjestäjien ja muusikoiden
sujuvan yhteistyön edellytyksistä ja hyvästä
asiakaspalvelusta sekä teknisestä suunnittelusta
erityiskonsertteja varten. Keskustelemassa oli
myös kapellimestari ja muusikko Tuomas
Hannikainen.Tämän jälkeen siirryttiin
Musiikkitaloon, jossa RSO:n lyömäsoitinten
varaäänenjohtaja Tim Ferchen kertoi
erikoissoittimien hankinnasta, lainauksista ja
roudauksesta ja esitteli RSO:n
lyömäsoitinarsenaalia. Illan päätti Kamariorkesteri
Avanti!n konsertti johtajanaan Hannu Lintu
solisteina Brett Dean, alttoviulu ja Timo Korhonen,
kitara. Ohjelmassa oli Brett Deanin teokset 12
Angry Men, Carlo, Three Caprichos after Goya,
Konsertto alttoviululle ja orkesterille.
Toimistohenkilökunnan seminaari järjestettiin
7.5. Ostrobotnian tiloissa Helsingissä.
Aluksi käsiteltiin OKM:n valtionosuuksien
kannustavuuden kehittämiseksi laaditun
koekyselyn ongelmia ja laadittiin ministeriölle
listaa palautteeksi. Sitten jatkettiin pohtimalla
yleisötyön mittaamista. Ryhmätöiden avulla
etsittiin, minkälaisia tunnuslukuja voi käyttää, ja
keskusteltiin, minkälaisia ongelmakohtia
yleisötyön tilastoinnissa on. Lounaan jälkeen
Musiikkitalon viestintäkoordinaattori ja
yhteisövastaava Marja-Leena Lehtimäki alusti
sosiaalisen median käytöstä, ja kertoi
Musiikkitalon some-esimerkkejä. Tämän jälkeen
siirryttiin Ergoforum Oy:n tiloihin jossa saatiin
esittely uusista ratkaisuista toimistoergonomiaan
ja kuultiin alustus hyvien työskentelyasentojen
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vaikutuksesta työntekijän terveyteen. Päivän
päätteeksi kuultiin Musiikkitalossa Nick Daviesin
johtaman Vantaan viihdeorkesterin konsertti
solisteinaan Johanna Försti & Sami Pitkämö:
Can’t Stop The Beat.
Pohjoismaiset orkesteripäivät järjestettiin
19.-21.9. Helsingissä ja pohjoismainen
suunnittelutyöryhmä kokoontui jo 18.9.
Orkesteripäiviä valmisteltiin 8.3. pidetyssä
suunnittelutyöryhmän kokouksessa Helsingissä ja
muutamissa Helsingin kaupunginorkesterin ja
Radion sinfoniaorkesterin edustajien ja
yhdistyksen toiminnanjohtajan tapaamisissa.
Pohjoismaisten orkesteripäivien kuluihin saatiin
tukea Yhdysvaltain Helsingin suurlähetystöltä,
New Yorkin Suomen konsulaatilta ja
Ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosastolta.
Osanotto orkesteripäiville oli runsasta ja media
huomioi erityisesti Alex Rossin ja Guo Shanin
vierailut tekemällä haastatteluja.
Pohjoismaisten orkesteripäivien ohjelma:
36th NORDIC ORCHESTRA CONFERENCE IN
HELSINKI Scandic Hotel Marski
Tuesday 18.9.2012
16.00-18.00 Working group meeting,
19.00 The Makropoulos Affair, Finnish National
Opera, Conductor Mikko Franck, Karita Mattila
Wednesday 19.9.2012
Scandic Marski
11.00 Registration starts, Lunch
13.00 Opening
Hannu Linna, Deputy General Manager, Helsinki
Philharmonic Orchestra
Tuula Sarotie, General Manager, Finnish Radio
Symphony Orchestra, Paavo Arhinmäki, Minister of
Culture and Sport
13.45 Lost In Translation? Western Classical Music
Moves East. A view from Juilliard.
Matti Raekallio, Professor, Juilliard School of Music
Comment: Trond Okkelmo, Special Adviser,
Association of Norwegian Theatres and Orchestras
15.30 Coffee break
16.15 The philosophy behind the new Music Centre
Marko Kivistö, Principal Architect
16.45 Tour of the Music Centre
18.00-18.30 John Storgårds and Per Nørgård - Talk
about the Nørgård's Symphony No. 8
Interview by Heikki Valsta, Executive Producer, Finnish
Broadcasting Company (Terrace Foyer)
18.30 A glass of sparkling wine by courtesy of Fennica
Gehrman Oy Ab and Music Finland, Terrace Foyer
19.00 Helsinki Philharmonic Orchestra, conductor
John Storgårds: Brahms: Symphony No. 2 Nørgård:
Symphony No. 8, World Premiere, commissioned by
HPO Coach to the reception right after the concert.
21.00-22.00 Reception, Bock House (Old Town Hall),
City of Helsinki, Aleksanterinkatu 20
Hostess: Ritva Viljanen, Deputy Mayor (Education,
Culture and Personnel Affairs)
Thursday 20.9.2012
9.00 Country reports

Kalevi Aho, Finland, Palle Kjeldgaard, Denmark,
Sigurður Nordal, Iceland, Henrik Stålspets, Sweden,
Trond Okkelmo, Norway
10.00 Musicians’ Clinic at the Music Centre
Miikka Peltomaa, Doctor of Medicine, The Finnish
Musicians´ Medicine Association
10.30 Coffee break
11.00 RadioKlassik – Danish Orchestra Cooperation
on Air Finn Schumacker, General Manager, Odense
Symphony Orchestra
12.15 Lunch
14.00 Art and Revolution: Thoughts on Classical
Music in the Digital Age
Alex Ross, Music Journalist, New York
15.15 Coffee break
15.30 Panel discussion: Surviving the trends.
Orchestras going global, digital & popular
Panellists: Meta Alm, Planning Manager, Malmö
Symphony Orchestra, Gordon Alsing, Executive
Broducer, Danish National Symphony Orchestra, Bernt
Einar Bauge, Chief Executive Officer, Bergen
Philharmonic Orchestra, Miikka Maunula, Executive
Producer, Finnish Broadcasting Company
Chair: Kare Eskola, Music Journalist
17.00-18.00 The New Era in Practice: Downloads,
Streaming etc - how do they affect contracts and
licenses? Partner Samuli Simojoki, Attorneys at law
Borenius Ltd
18.30-19.30 Sightseeing on the way to Kulosaari
Casino and 20.00-23.00 Dinner at the Kulosaari Casino
Friday 21.9.
9.00 Keys to the East – Classical Music Market in
Asia Mme Guo Shan, Chairwoman of the Alliance of
Asia-Pacific Region Orchestras, President of China
Symphony Development Foundation, Interpreter Mr.
Jonathan Mao
10.30 Coffee break
11.00 Challenging Asian Music Market in Practice
Chui-Inn Lee, President and Council Member, Musicus
Society and General Manager, Felicitas
and Olli Brummer, Director, Fazer Artists' Management
Inc.
12.15 Lunch
13.30 Classical music: who should pay?
Sixten Korkman, Economist, Former Managing Director
the Research Institute of the Finnish Economy,
Professor of Practice, Aalto University School of
Business
14.30 Coffee break
15.00 Sibelius Year 2015, plans and projects
Lauri Tarasti, Minister, President of Sibelius Society of
Finland
16.00 Welcome to Malmö in 2013
Dragan Buvac, General Manager, The Malmö
Symphony Orchestra
16.15 A short break for visiting museums,or shopping
19.00 Finnish Radio Symphony Orchestra,
conductor Jukka-Pekka Saraste
Ruth Ziesak, soprano, Michael Nagy, baritone, The
Music Centre Choir, Chorus Master Tapani Länsiö
Silvestrov: Symphony No. 4 Brahms: Ein Deutsches
Requiem
Warm thanks for hospitality and help: City of Helsinki,
Embassy of the United States, Helsinki, Finnish Radio
Symphony Orchestra, Helsinki Philharmonic Orchestra,
Ministry for Foreign Affairs, Fennica Gehrman Oy Ab,
Music Finland
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VIESTINTÄ
SUOSIO:n viestintä tapahtuu pääasiassa
sähköisesti. Syyskokous päätti lopettaa painetun
konserttikalenterin julkaisun vuoden 2013 alusta
lähtien. Kaikille konserttikalenterin tilaajille
lähetettiin asiasta kertova kortti. Vuosikertomus
julkaistaan painotuotteena. Nettisivustojen
uudistaminen aloitettiin pitkän suunnitteluvaiheen
jälkeen syksyllä 2012 ja hankkeen valmistuminen
venyi vuoden 2013 alkupuolelle. Tässä
yhteydessä tehtävään tilastojen sähköisen
keräämisen ja muokkaamisen kehittämiseen
saatiin erityismääräraha OKM:lta.
Nettisivuja käytetään sekä uutis- että tapahtumatiedottamisen ja tilaisuuksien ilmoittautumistietojen keräämiseen. Nettisivujen käyttöä
seurataan päivittäisen tilastoinnin avulla.
Tiedotusvälineitä, ministeriöitä ja lehdistöä
lähestyttiin kohdennetuilla tiedotteilla.
Extranet -toiminto palvelee jäsenistön tilasto- ja
konserttikalenterin tiedonkeruuta.
Jäsenorkestereiden henkilöstölle
sähköpostitiedotusta tehtiin ammatti- ja
kohderyhmittäin ja asiakokonaisuuksittain.
Sähköpostin välityksellä suoritettiin useita kyselyjä
lähinnä intendenteille ja pyydettiin kommentteja
useisiin valmisteilla oleviin asioihin.
Maaliskuussa ilmestyi yhdistyksen
vuosikertomus kalenterivuodelta 2011
tilastoliitteineen. Vuosikertomus on jaettu
jäsenorkestereiden lisäksi myös valtionhallintoon,
yliopistoille, ja erilaisille tilasto- ja
tutkimuskeskuksille sekä tiedotusvälineille.
Vuosikertomus ja sen tilastoliite, jonka
painosmäärä on 500 kpl, on Suomen ainoa
orkestereiden toimintatietoja laajemmin
käsittelevä julkaisu. Vuosikertomukseen sisältyvä
tilastoliite julkaistiin huhtikuussa englanniksi
omana erillispainoksenaan. Sitä on jaettu jäsenten
lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tarpeisiin, ja
ulkomaisille yhteistyökumppaneille, ja käytetty
esittelymateriaalina ulkomaisissa seminaareissa
ja muissa tilaisuuksissa. Tilastot ja vuosikertomus
julkaistiin myös yhdistyksen nettisivulla. SUOSIO
kerää opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä
tilastotiedot myös kolmelta jäsenistön
ulkopuoliselta valtionosuutta saavalta ryhmältä,
Kansanmusiikkiorkesteri Tallarilta, Lastenmusiikkiorkesteri Loiskikselta ja Riku Niemen orkesterilta.
Konserttikalenteri (painos 4 800) ilmestyi
kevätkaudella tammikuussa ja syyskaudella
elokuussa. Molemmat kalenterit sisälsivät
jäsenorkestereiden osoitteet henkilö- ja
puhelinnumerotietoineen, suomen- ja
englanninkieliset esittelyt kaikista

jäsenorkestereista, sekä kronologisesti järjestetyt
ennakkotiedot jäsenorkestereiden julkisista
konserteista, kantaesityksistä,
ulkomaankiertueista sekä niiden ohjelmista ja
esiintyjistä. Kotimaan jakelun lisäksi molempia
kalentereita lähetettiin ulkomaille noin 400
kappaletta. Painatus- ja postituskustannusten
peittämiseksi ja samalla myös muun musiikkielämän tunnetuksi tekemiseksi, on kalenterissa
ollut mukana musiikkialan maksullisia ilmoituksia.
Posti- ja painokulujen kohoamisen johdosta
painosmäärää supistettiin, ja erityisesti ulkomaista
postitusta karsittiin jälleen. Ilmoitustulot eivät enää
kata kalenterin painatus- ja postituskuluja.
Syyskokous päätti lopettaa kalenterin painamisen
kustannussyistä.
Muusikkoluettelo on jäsenorkestereiden
käytössä extranetissä. Orkesterit päivittävät
muutostiedot sivustolle. Tavoitteena on pitää yllä
mahdollisimman ajantasaista tietopankkia, joka
palvelee mm. sijaisuuksien järjestäjiä.
Kokkolan orkesteripäivien yhteydessä tiedotettiin
orkestereiden vuoden 2011 tilastoista ja
toiminnasta. Tämän lisäksi yhdistyksen toimisto
lähetti mm. seuraavia tiedotteita:
- konserttikauden alkaminen ja konserttikalenterin
ilmestyminen tammikuussa ja elokuussa
- kuulija- ja taloustilastojen valmistuminen,
vuosikertomuksen ilmestyminen sekä analyysi
tilastoista
- puheenjohtajisto- ja hallitusvalinnat
- valtakunnalliset orkesteripäivät Kokkolassa
Musiikkilehdistön ja -toimitusten kanssa on tehty
tiivistä yhteistyötä; mm. musiikkilehti Rondo
julkaisee kuukausittaista konserttikalenteria ja
valtakunnalliset sanomalehdet orkestereiden
kausiohjelmistoja muiden ajankohtaisten
orkesteriuutisten lisäksi. Kulttuuri- ja päivälehdille
ja sähköiselle medialle on annettu musiikkia ja
orkesterialaa koskevia haastatteluja ja osallistuttu
keskusteluun mm. orkestereiden
ohjelmistopolitiikan kehityksestä, orkestereiden
taloudesta ja kulttuurirahoituksesta yleensä,
yleisökehityksestä ja yleisistä musiikkipoliittisista
asioista. Toiminnanjohtaja Aila Sauramo esitteli
Suomen orkesterilaitosta eri tilaisuuksissa
kotimaassa ja ulkomailla.
Opetus- ja kulttuuriministeriölle on annettu
orkesterilain seurantaa, henkilötyövuosilaskelmia
ja muita lakiin liittyviä asioita koskevia tietoja ja
kommentteja. Lisäksi on annettu kirjeitse,
sähköpostitse ja puhelimitse runsaasti tietoa kotija ulkomaisille organisaatioille sekä yksityisille
henkilöille mm. orkestereidemme rakenteesta,
taloudesta ja ohjelmistosta sekä yleisistä
kulttuuripoliittisista kysymyksistä.
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SUOSIO jatkoi Meltwater News –yhtiön kanssa
mediaseurantaa koskevan sopimuksen voimassaoloaikaa vuosiksi 2013-2014. Seurantaan
osallistuu nyt kuusi orkesteria SUOSIO:n ohella.
LAUSUNNOT
Toimintavuoden aikana annettiin pyydettyjä
lausuntoja mm. valtion vuoden 2013
talousarviosta, valtionosuus-järjestelmän
kannustavuusmittaristosta, Taiteen
edistämiskeskuksesta ja Ammattikorkeakoulujen
musiikinopetuksesta.
SIDOSRYHMÄT JA JÄSENYYDET
Yhdistys on tehnyt yhteistyötä useiden
kulttuurijärjestöjen ja oppilaitosten kanssa.
Yhteistyötä on ollut koulutus-, seminaari- ym.
asioissa Suomen Muusikkojen Liiton, SibeliusAkatemian, Teoston, Suomen Säveltäjät ry:n,
Music Finlandin ja Finland Festivals ry:n kanssa.
Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Museoliiton
kanssa on ollut säännöllisiä yhteisiä kokouksia ja
toimintoja erityisesti edunvalvontaan liittyen.
Veikkausvoittovarojen edunsaajat (Suomen
urheilu- ja liikunta, nuorisotyötä edustava Allianssi
ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen
Teatterit ry, Suomen Museoliitto ja Suomen
Elokuvasäätiö) kokoontuvat usean kerran
vuodessa keskustelemaan yhteisistä tavoitteista
ja toimintatavoista rahoituskysymyksissä.
Verkoston edustajien ryhmä tapasi vuoden aikana
myös eduskuntaryhmiä ja järjesti
päätoimittajatapaamisen. Yhteinen peliasioita
tunteva EU-asiantuntija Petri Lahesmaa palkattiin
vuodeksi Brysseliin OKM:n tuella. Toimintavuoden
aikana valmisteltiin Kulttuuria kaikille ry:n
perustamista muiden kulttuurialan
keskusjärjestöjen kanssa. SUOSIO:n hallitus
päätti, että yhdistys osallistuu perustajajäsenenä
yhdistyksen toimintaan. Perustamiskokous
pidettiin joulukuussa. Yhdistyksen tarkoituksena
on saavutettavuuden, esteettömyyden ja
monimuotoisuuden edistäminen kulttuuripalveluissa. Yhdistyksellä on palkattuna 4
henkilöä jotka toimivat asiantuntijoina
taidelaitosten apuna. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin presidentti Tarja Halonen ja
SUOSIO:ta edustaa yhdistyksen hallituksessa Aila
Sauramo. Rahoituksen yhdistys saa OKM:lta.
Opetushallituksen asettaman musiikkialan
tutkintotoimikunnan jäseneksi SUOSIO:n
edustajana tehtävään on nimitetty 1.8.201031.7.2013 väliseksi ajaksi intendentti Marja-Liisa
Lieppinen Turun filharmonisesta orkesterista.
Suomen Kulttuurirahaston Soitinpankin
hoitokunnassa yhdistystä edusti orkesteripäällikkö

Risto Aakko, joka kuitenkin jääviyssyistä pyysi
eroa kesken toimintakauden. Muusikko JukkaPekka Vikman Turun Filharmonisesta orkesterista
valittiin hänen seuraajakseen. Aila Sauramo
osallistui ministeriössä valtionosuuksien
kannustavuusjärjestelmän selvittämistyöhön.
Suomen Musiikkineuvoston vuosikokouksessa
yhdistystä edusti intendentti Charlotta Kivistö.
Kansainvälistä yhteistyötä on tehty useiden
orkesterijärjestöjen kanssa, mutta erityisen
läheistä yhteistyötä on harrastettu brittiläisen
ABO:n (Association of British Orchestras) ja
ranskalaisen AFO:n (Association Française des
Orchesteres) kanssa. AFO toimii European
Orchestra Forumin kokoonkutsujana. Aila
Sauramo osallistui Liverpoolissa 18.-20.1. ABO:n
konferenssiin.
Pohjoismaiset yhteistyökumppanit ovat olleet
Ruotsissa (Svensk Scenkonst), Norjassa (Norske
Teater og Orkesterforening), Tanskassa
(Landsdels orkester foreningen) ja Islannissa
(Island Symfoniorkester). Toimintavuoden yksi
suuri ponnistus oli Pohjoismaiset orkesteripäivät
Helsingissä 19-.21.9.2012.
Yhteys Asian Pasific Orchestras –allianssiin
käynnistyi 2011 Aila Sauramon vieraillessa heidän
konferenssissaan Moskovassa puhujana.
AAPRO:n puheenjohtaja Guo Shan puolestaan
vieraili puhujana Helsingin pohjoismaisilla
orkesteripäivillä. Tarkoitus on jatkaa suhteiden
kehittämistä edelleen.
Aila Sauramo oli kutsuttuna puhujana
marraskuussa Puolan Szczecinissä Puolan
orkestereiden intendenttien seminaarissa ja kertoi
suomalaisesta orkesteritoiminasta ja yhdistyksen
toiminnasta.
Suomen Sinfoniaorkesterit ry on jäsenenä
Euroopan esittävien taiteiden
työnantajajärjestössä Pearlessa (Performing Arts
Employers’ Associations League Europe).
PEARLE pyrkii toimillaan ja kannanotoillaan
vaikuttamaan siten, että kulttuurin ja erityisesti
esittävän taiteen ääntä kuullaan EU:n
päätöksentekoelimissä, ja se valvoo alaa
koskevan lainsäädännön kehittymistä. Järjestö piti
vuoden 2012 aikana kokoukset Sofiassa 7.-9.6.
ja Brysselissä 22.-24.11. Toiminnanjohtaja
osallistui molempiin kokouksiin. European
Orchestra Forum kokoontuu yleensä Pearlen
konferenssien yhteydessä. Pearle on myös
kutsuttuna osapuolena EU-komission kokoon
kutsumassa Social Dialogue -prosessissa, joka
pyrkii edistämään vuorovaikutusta esittävän
taiteen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä.
Pearlea koskevissa asioissa Suomen
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Sinfoniaorkesterit ry on ollut läheisessä
yhteistyössä järjestön toisen suomalaisjäsenen,
Suomen Teatterit ry:n kanssa.
Pearle esittää, että järjestön konferenssi
järjestettäisiin Suomessa vuonna 2014 jolloin
järjestelyvastuu olisi molemmilla järjestöillä.
Edellisen kerran konferenssi on ollut Suomessa
vuonna 1997.
KESKUSKIRJASTO
Yhdistyksen ylläpitämässä valtakunnallisessa
orkesterinuottimateriaalien keskuskirjastossa oli
vuoden 2012 lopussa 1 627 teosta. Vuoden 2012
aikana hankittiin kirjastoon 9 uutta teosta.
Hankintoja tehtiin 1 517,06 eurolla. Nuottien
lainaustoiminta on suuri yksittäinen toimistoa
työllistävä tehtäväkokonaisuus.
Kirjastosta lainattiin kalenterivuonna 2012
yhteensä 284 orkesterinuottimateriaalia (v. 2011
312 kpl). Lainauksista on peritty kirjaston ylläpitoja kulumiskustannusten peittämiseksi
käyttökorvauksia, joita kertyi yhteensä 28 241,53
euroa (v. 2011 29 736, 03 € ja 2010 25 731,75 €).
Orkesterinuottimateriaaleja ovat jäsenorkestereiden lisäksi käyttäneet myös eri puolilla
maata sijaitsevat musiikkioppilaitokset, festivaalit
sekä muutamat yhdistykseen kuulumattomat
kamari- ja sinfoniaorkesterit ja satunnaisesti myös
ulkomaiset orkesterit (noin 30 % lainoista).
Keskuskirjaston toimesta on annettu tietoja koti- ja
ulkomaisista nuottikirjastoista sekä
nuottimateriaalien hankintapaikoista ym.
nuottimateriaaleihin liittyvistä kysymyksistä.
Luetteloinnista, lainauksista ja nuotiston
yleishoidosta on vastannut sihteeri Elina Tuomola.
Keskuskirjasto kuuluu Suomen
musiikkikirjastoyhdistykseen, joka toimii
kansainvälisen International Association of Music
Libraries -yhdistyksen Suomen alaosastona.
Yhdistys on myös pohjoismaisen
orkesterinuotistojärjestön NOBU:n (Nordisk
Orkesterbiblioteks Union) jäsen.
Vuoden 2015 Sibeliuksen juhlavuoden ja
SUOSIO:n 50-vuotisjuhlavuoden merkeissä
valmisteltiin sävellyshanketta, jossa on mukana
10 jäsenorkesteria ja 10 säveltäjää. Rahoitus
hankkeeseen selviää vuoden 2013 alkupuolella.
YHDISTYKSEN TALOUS
Kalenterivuonna 2012 yhdistyksen talous on ollut
tasapainossa, mutta liikkumavara on ollut kovin
niukka. Pohjoismainen orkesterikonferenssi
kasvatti menoja ja tuloja lähes 40 000 euroa.
Lähivuosien kasvunäkymät omien tulolähteiden

kehityksestä ovat heikot. Uhka yhdistyksen
valtionavun leikkaamisesta on myös todellinen jo
vuoden 2014 osalta. Painetun konserttikalenterin
julkaisemisen lakkauttaminen helpottaa
tilapäisesti tilannetta. Paineita jäsenmaksujen
korottamiseen on kuitenkin olemassa.
Tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan tulot
olivat yhteensä 114 275,06 € ja varainhankinta eli
jäsenmaksut tuottivat 81 000 €. Opetusministeriön
toiminta-avustus oli 72 000 €.
Menopuolen suurimman yksittäisen erän
muodostivat palkka- ja palkkiomenot, jotka
sosiaalikustannuksineen ja lakisääteisine
vakuutuksineen ja lomapalkkavarauksineen olivat
128 009,24 €. Palkkasumma sisältää vakituisen
henkilökunnan lisäksi seminaarien
luennoitsijoiden palkkioita. Muun toiminnan osuus
menoista oli 125 810,06 €. Vuoden 2012 kulut
yhteensä olivat 253 819,30 €. Tilikauden alijäämä
oli -547,29 € ja taseen loppusumma 93 207,19 €.
Jäsenmaksutuotoilla kustannettiin yhdistyksen
toiminnasta 31,9 % (33,1 % v. 2011), valtion
toiminta-avustuksella 28,3 % (28,6 % v. 2011)
keskuskirjaston tuotolla 11,1 % ja seminaarien
osanottomaksuilla 26 % (17,4 % v. 2011).
Seminaarimaksujen kasvussa on huomioitava
poikkeuksellinen pohjoismainen
orkesterikonferenssi.

Helsingissä 18. helmikuuta 2013

Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Kalevi Aho, puheenjohtaja
Aila Sauramo, toiminnanjohtaja
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Kuulijamäärä

66 378

Konsertit ulkomailla

1 015 176

948 798

Kaikki konsertit Suomessa

Kaikki konsertit yhteensä
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Konsertit ulkomailla
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Jäsenorkestereiden konserttien kuulijat 2005-2012

1 004 458

42 627

961 831

721 436

2012

Kaikki konsertit yhteensä

976 966

16 785

960 181

683 101
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JÄSENORKESTEREIDEN OMAT KONSERTIT KOTIMAASSA 2012
Kuulijat konserttityypeittäin
Ulkoilma- ja
ilmaiskonsertit 9 %
Laitos- ja työpaikkakonsertit 1 %

Muut konsertit 7 %

Koulukonsertit 9 %
Lastenkonsertit 4 %
Sinfoniakonsertit ja
vastaavat 53 %
Viihdekonsertit ja
vastaavat 9 %
Kamarimusiikkikonsertit 4 %

Messut, oratoriot ja
vastaavat 4 %
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36 308 770
Muut käyttökustannukset
11 315 564
12 044 852
11 392 284
16 %
5 733 730
12 044 852

Orkestereiden menot 77 255 671(€) 2012
Poistot 460 471
0%

Kiinteistökulut
5 733 730
7%

Palkat, päätoimiset
36 308 770
47%
Sosiaalikulut
11 392 284
15 %

Yleisradion
rahoitus Rso:lle
7 174 262
10 %

Palkat, tilapäiset
11 315 564
15%

Orkestereiden kokonaisrahoitus
77 255 671 (€) 2012

Muut
avustukset
1 491 390
2%

Omat tulot
10 361 337
13 %

Valtion osuus
20 323 166
26 %

Kuntien osuus
37 479 913
49%

Orkestereiden tulot 10 361 337 (€) 2012
Muut tulot
798 191
8%
Muut toimintatulot
1 686 135
16 %

Tilausesiintymiset
1 601 439
16 %

Ooppera- ja
teatteritulot
57 438
1%

Konserttitulot
6 218 133
60 %
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