
Vuonna 2012 filosofian maisteriksi musiikkitieteeltä valmistunut Minna Ylikauma 
työskentelee Team Leaderina yhdysvaltalaisella Gracenotella Amsterdamissa. Gracenote 
tuottaa metadataa sekä sisällöntunnistuksen teknologiaa muun muassa erilaisten musiikki- 
ja mediapalveluiden käyttöön, asiakkainaan esimerkiksi Virgin Media, Spotify, Apple iTunes 
ja Amazon Music. Ylikauman suomalaisista ja ranskalaisista editoreista koostuva tiimi 
kirjoittaa ja muokkaa dataa globaaliin tietokantaan, ja heidän vastuullaan on Suomen ja 
Ranskan markkina-alueet. Ylikauman omiin työtehtäviin kuuluu mm. projektien johtamista, 
laadun monitorointia sekä hallinnollista henkilöstöjohtamista.

Musiikkitiedettä opiskelemaan Ylikauma haki vuonna 2005 opiskellessaan vielä 
orkesteriviulistiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun klassisen musiikin linjalla. 
Orkesterimuusikkous ja alan työllistymismahdollisuudet eivät kuitenkaan tuntuneet täysin 
omalta valinnalta, joten musiikkitiede tarjosi hyvän vaihtoehdon Ylikaumalle, joka halusi 
kuitenkin työskennellä musiikin parissa. Musiikkitieteen opinnoissa viehätti myös 
valinnanvapaus sivuaineiden suhteen.

Musiikkitieteen opinnot osoittautuivatkin monipuolisiksi, ja ymmärrys musiikista laajeni 
muusikon opinnoista tutun klassisen musiikin ulkopuolelle. Sivuainevalinnat eivät olleet 
Ylikaumalle heti selviä, mutta omat mielenkiinnon kohteet ja ympärillä olevat ihmiset veivät
lopulta musiikin tuotannon ja hallinnon sivuainekokonaisuuden kursseille sekä 
kauppakorkeakoulun puolelle suorittamaan palveluliiketoiminnan sivuainekokonaisuuden. 
Ylikauma kävi myös vaihdossa opiskelemassa mm. musiikin tuottamista sekä Artist 
managementia Alankomaissa, jonne päätyikin myöhemmin töihin. Lisäksi hän työskenteli 
koko opiskeluaikansa niin freelancer-viulistina kuin Voionmaan R-kioskin kassallakin.

Muusikkona Ylikauma työskenteli myös gradun kirjoittamisen ohessa, tällä kertaa 
Rovaniemellä teatterimuusikkona. Rovaniemen jälkeen tie vei takaisin Alankomaihin, ja 
siellä ensimmäinen työpaikka löytyi lentoyhtiön palveluksesta. Vaikka ala ei ollut oma, oli 
kokemuksesta hyötyä “bisnes-englannin”, matkustelun ja kansainvälisen työkokemuksen 
karttumisen kannalta. Työ sai kuitenkin jäädä kuitenkin ensimmäisen vuoden jälkeen, kun 
Ylikauma pääsi nykyiseen työpaikkaansa Gracenotelle.

Ylikauma oli haastattelun aikaan saamassa ylennystä. Käytännössä työtehtävät säilyvät 
ennallaan: jatkossa hänen vastuullaan olisi vain musiikkikenttä, mutta vastuualue laajenisi 
kattamaan koko Euroopan alueen (poislukien Iso-Britannia). Juuri tulleesta ylennyksestä hän 
oli innoissaan, mutta esitti kuitenkin, että tulevaisuudessa voisi haluta hieman 
merkittävämpää roolia pienemmässä yrityksessä, jossa muutosten tekeminen ja tulosten 
saavuttaminen olisi nopeatempoisempaa.

Lopputerveisiksi nykyisille opiskelijoille Ylikauma haluaa sanoa, että nämä muistaisivat 
nauttia yliopistoajastaan ja suomalaisen yliopiston tarjoamasta koulutuksesta, sekä 
mahdollisuudesta lähteä ulkomaille opiskelemaan. Hän myös huomauttaa, että graduaihe 
kannattaa valita huolella, sillä aihepiirin valinnalla voi olla merkitystä tulevaisuuden 
potentiaalisten työnantajien näkökulmasta.
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