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Vuosi 2006 oli historiallinen sekä Music Export 
Finlandille että suomalaiselle musiikkiviennille 
yleisemmin. Heti toimintavuoden alussa 
koitti suomalaisen musiikkiviennin ja reilun 
vuoden vanhan yhdistyksemme suurponnistus 
Suomen isännöidessä maailman keskeisimmän 
kansainvälisen ammattilaistapahtuman Midem 
International Music Marketin avajaisillan 
Cannesin Festivaalipalatsissa. Music Export 
Finlandin koordinoimaan tapahtumaan 
osallistuneilta 57 suomalaisyritykseltä 
sekä yli 3 000 avajaisilta vieraalta saatu 
erinomainen palaute kannusti suomalaista 
musiikki vientiä ja Music Export Finlandia 
yhä kunnianhimoisempaan työntekoon. 

Vuoden aikana suomalainen musiikkivienti saavutti myös kaksi 

muuta merkittävää virstan pylvästä: Ensimmäinen suomalainen 

albumi nousi USA:n myyntilistoille HIM:n Dark Light -albu-

min hienon listasijoituksen (17.) myötä. Kun tähän vielä li-

sätään Lordin Euroviisu-voitto, joka paitsi katkaisi ”ei mah-

dollista” -mentaliteetilta kamelinselän myös keräsi kilpailuiden 

historian suurimman voittoäänisaaliin, ovat ovet maailmalle nyt 

enemmän auki kuin raollaan. 

Music Export Finlandin toiminnan perusrahoitus tulee aina 

hankkeisiin osallistuvilta suomalaisilta musiikkialan yrityksiltä. 

Tämän lisäksi toteutettavia vienninedistämis ponnisteluja ovat 

tukeneet myös laajasti koko suomalaista musiikkitoimialaa edus-

tavat Music Export Finlandin jäsenjärjestöt sekä musiikkialan 

omat rahastot Esittävien säveltaiteiden edistämiskeskus ESEK 

ja Luovan säveltaiteen edistämissäätiö LUSES. Kauppa- ja te-

ollisuusministeriö, Opetusministeriö ja Ulkoasiainministeriö 

ovat myös olleet mukana hankkeissa antaen näin tärkeän lisän 

toiminnan laajuuteen ja vaikuttavuuteen. 

Toiminnanjohtajan
katsaus vuoteen 2006
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Panostukset ovat myös kannattaneet: Media Clever Oy:n 

tekemän tutkimuksen mukaan musiikkiviennin markkina-arvo 

on kasvanut joka vuosi keskimääräisesti 40 prosenttia vuodes-

ta 1999 lähtien. Lokakuussa Musiikki & Media –tapahtumassa 

julkistetun tutkimuksen mukaan viennin arvo vuonna 2005 oli 

29 miljoonaa euroa. 

Potentiaalia on vieläkin parempaan. Keväällä 2006 jul-

kaisimme koko toimialan yhteisen strategiatyöskentelyn poh-

jalta musiikkiviennin kehitysstrategian, jonka pääministeri 

Vanhanen vastaanotti Kesärannassa 28. helmikuuta 2006. 

Strategiatyöskentelyn yhteydessä tehdystä tutkimuksesta käy il-

mi, että 80 prosenttia yrityksistä aikoo panostaa lisää vientiin 

ja 84 prosentilla yrityksistä odotukset kasvusta ovat positiiviset. 

Tavoitteet suomalaisilla yrittäjillä, tekijöillä ja tuottajilla ovat 

korkealla. Suomalaisilta ammattilaisilta puuttuu kuitenkin vie-

lä eurooppalaisten kilpakumppaneidensa kaltaiset lähtökohdat 

mm. kiertuetuissa ja videotuotannoissa. Lisäksi tarvitsemme 

kansainvälisten kollegoittemme oppia mm. teosmyynnin kehit-

tämisessä sekä tuotanto- ja kv-markkinointi osaamisessa. Näiden 

kehittämiseksi toimiala onkin valmis tekemään töitä. Jotta myös 
musiikkiala pääsee nauttimaan muiden suomalaisten toimi-
alojen mukaisesti erilaisista tuotekehitys- ja liiketoiminnan 
edistämistuista, on hyvin tiivis yhteistyö keskeisten minis-
teriöiden ja näiden alaisten kehitysorganisaatioiden kanssa 
välttämätöntä. 

Vuosi oli muiltakin osin tapahtumarikas. Keväällä kalenterissa 

oli tuloksekkaita yhteisvientihankkeita mm. Pohjois-Amerikassa 

sekä Japanissa, kesällä Euroopassa, ja syksyllä ohjelmassa oli-

vat erinomaisen palautteen keränneet hankkeet Berliinissä ja 

Suomen Tampereella. Myös tulevien vuosien kärkihankkeiden 

valmistelu aloitettiin jo hyvissä ajoin toimintavuoden 2006 aika-

na. Kaikista näistä voi lukea lisää tästä toimintakertomuksesta.

Kiitokset menestyksekkäästä vuodesta kuuluvat useille ta-

hoille. Rahoittajat ja yhteistyökumppanit ansaitsevat kiitokset 

siitä luottamuksesta, jota he ovat esittäneet musiikkivientiä ja 

Music Export Finlandia kohtaan. Jäsenjärjestömme edustavat 

kattavasti kotimaista musiikkialaa ja ovat ilahduttavasti yhdes-

sä tuumin olleet mukana Music Export Finlandin toiminnan 

kehittämisessä. Kiitos myös yhdistyksen hallitukselle, joka 

asioihin perehtyen on antanut arvokasta asiantuntemustaan 

yhdistyksen käyttöön. Kiitokset esitän myös toimistomme 

työntekijöille, jotka omalla esimerkillään ovat parhaita pa-

neutumisen, uuden oppimisen ja rohkeuden esikuvia.

Suurimman kiitoksen haluan kuitenkin lausua alan 

yrityksille sekä taiteilijoille; artisteille, yhtyeille ja musii-

kintekijöille. Vaikka Music Export Finland rahoittajineen, 

jäsenjärjestöineen ja yhteistyökumppaneineen voi olla mu-

kana luomassa vientimahdollisuuksia, viime kädessä viennin 

menestymisen ratkaisevat alan yritykset sekä taiteilijat. He 

osoittavat tahtoa ja kykyä siihen valtavaan työmäärään, jota 

kansainvälinen menestys vaatii. 

Vuosi 2007 on jo täydessä käynnissä. Kuluva vuosi täyt-

tyy jo perinteiseksi muodostuneiden yhteisvientihankkeiden 

lisäksi mm. Pohjois-Amerikan vientikiertueesta ja seminaa-

rista, uusista haasteista teosmyynnin edistämisen parissa sekä 

tekijänoikeusverotusjärjestelmän nykyaikaistamisen puolesta 

tehtävästä työskentelystä. Menestyksekästä vuotta kaikille suo-

malaisen musiikin ystäville!

Paulina Ahokas

Toiminnanjohtaja // paulina@musex.fi 

“Kiitokset menestyksekkäästä 
vuodesta kuuluvat useille tahoille”

Vuonna 2004 perustettu 
Music Export Finland 
Association ry edistää 
suomalaisen kevyen musiikin 
tunnettuutta ja käyttöä 
ulkomailla tehostamalla 
suomalaisen musiikkitoimialan 
ammattilaisten kykyjä 
ja mahdollisuuksia 
tehdä vientityötä. 

Voittoa tavoittelemattoman yleishyödyllisen 

yhdistyksen jäseninä ovat laajalla rintamalla 

kotimaiset musiikkialan järjestöt: 

• Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden

 tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry

• IndieCo ry

• Suomen Musiikkikustantajat ry

• Suomen Muusikkojen Liitto ry

• Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat  

 ÄKT ry 

• Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry

• Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry  

/ Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic

Lisäksi läheistä yhteistyötä tehdään Music 

Managers’ Forum Finland (MMFF) ry:n

kanssa. Jäsenjärjestöjen kattavuus mah-

dollistaa sen, että vientiorganisaatio on 

kaikkien alan toimijoiden palveluksessa ja 

edustaa koko suomalaisen kevyen musiikin 

toimialaa. Yhdistyksen hallitus koostuu jä-

senjärjestöjen edustajista, ja sitä on esitelty 

tarkemmin kohdassa 5. Hallinto.

Music Export Finlandin toiminta muok-

kautuu suomalaisen musiikkitoimialan tar-

2. Näin toimii
Music Export Finland

peiden mukaan. Yhdistys kommunikoi jat-

kuvasti kotimaisen musiikkikentän kanssa, 

ja toimintatavat muokkautuvat sekä jäsen-

järjestöjen kanssa käytävän keskustelun että 

suomalaisten musiikki ammattilaisten kans-

sa tehtävän yhteistyön kautta. Music Export 

Finlandilla on sisar organisaatiot lähes kai-

kissa Euroopan maissa ja se tekee yhteistyö-

tä mm. pohjoismaisten vientitoimistojen 

kanssa. 

Palvelujen jakautuminen
Music Export Finlandin palvelut jakautuvat  

ulkoiseen ja sisäiseen markkinointiviestin-

tään. 

1) Ulkoisen markkinoinnin ja samalla Music 

Export Finlandin näkyvänä toiminnan pe-

ruspilarina toimivat laajemmat ulkomailla 

toteutetut yhteisvientihankkeet, jotka sisältä-

vät sekä yhteismarkkinointia ja showcase-tuo-

tantoja että verkostoitumis- ja myyntitapah-

tumia. Hankkeita järjestetään Euroopassa, 

Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa (Japani). 

Hankkeiden yhteydessä rakennetaan laajoja, 

lähinnä ammattilaisille suunnattuja mark-

kinointikampanjoita jotka sisältävät mm. 

banneri- ja Internet–kampanjoita, kohden-

nettua suoramarkkinointia sekä tapahtumien 

osallistujille jaettavia fl yereita. 

Näiden lisäksi Music Export Finland tie-

dottaa suomalaisen musiikkialan taiteilijoi-

den, tekijöiden, ammattilaisten ja järjestö-

jen uutisista kansainvälisille ammattilaisille 

ja mediaan. FI News-uutiskirje tavoittaa joka 

kuukausi lähes 4 000 ammattilaista, joista 

80% on ulkomaisia kontakteja. Internet-

sivustolle www.musex.fi  tuotetaan ammatti-

laisille tietoa mm. vientihankkeista ja muista 

vientiin liittyvistä projekteista, jäsenjärjes-

töistä, suomalaisen musiikkitoimialan uu-

tisista sekä ohjeita kotimaan ammattilaisille. 

Vuonna 2006 sivuille rakennettiin ajankoh-

taista suomalaista musiikkia esittelevä MP3-

soitin ja liikennettä sinne ohjattiin mm. 

Music Weekin, Billboardin, Music Marktin, 

Record of the Dayn ja VIP Newsin kanssa teh-

tyjen bannerkampanjoiden avulla. 

Vuonna 2006 Music Export Finland 

tuotti yhteistyössä Fimicin kanssa suomalai-

sen musiikin promootiokokoelman palvele-

maan toimintavuoden esittely- ja promoo-

tiotarpeita. Muita hankekohtaisia kokoelmia 

suunnattiin kansainväliselle musiikin am-

mattilaismedialle, erityisesti radiokanaville, 

musiikkilehtijournalisteille sekä musiikkia 

ostaville ammattilaisille (= A&R-managerit, 

kustantajat, agentuurit, promoottorit jne.) ja 

niiden levitys tehokkaimmille kansainvälisil-

le kontakteille tehtiin sekä suorapostituksina 

että jakeluna tapahtumissa (goodie bagit).

Music Export Finland tuottaa myös koh-

dennettua, tuote- ja palvelukohtaista sekä 

yleistä kontaktipohjaa tehostavaa markkina-

tutkimusta kiinnostaviksi sekä tarpeellisik-

si koetuista toimialueista ja markkinoista. 

Vuonna 2006 tällaiset tehtiin Saksan, Ison-

Britannian ja Yhdysvaltojen pr-ammat-

tilaisista sekä markkina-avustajista. Music 

Export Finland jatkoi myös keskeisten kan-

sainvälisten ammattilaisten kontaktitietojen
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keräämistä tietokantaan, joka on suomalais-

ten ammattilaisten luettavana salasanojen 

avulla osoitteessa www.musex.fi /contacts. 

2) Sisäinen markkinointiviestintä tehostaa 

suomalaisten musiikkitoimijoiden vienti-

työskentelyä. Music Export Finland kertoo 

yhteisvientihankkeisiin lähteville toimijoil-

le kohdemaan ominaisista myyntitapahtu-

maan vaikuttavista tekijöistä. Music Export 

Finlandin työntekijät myös vierailevat op-

pilaitoksissa, seminaareissa ja messuilla lu-

ennoimassa musiikkiviennin edistämisestä. 

Vuonna 2006 Music Export Finland käyn-

nisti myös musiikkitoimialan toimijoille 

suunnatun myyntikoulutuksen, joka to-

teutettiin Trainers` Housen kanssa. Music 

Export Finland toimii myös Kauppa- ja 

teollisuusministeriön Sisältöliiketalouden 

edistämishankkeen (SILE) jalostamona, 

jonka kautta sen on mahdollista kannustaa 

alan yrityksiä olemassa olevien rahoitus- ja 

tuki-instrumenttien käyttöön sekä tarjota 

TE-keskuksen subventoimaa asiantuntija-

apua pk-yrityksille. 

Music Export Finland käy myös jatkuvaa 

dialogia useiden ministeriöiden (mm. KTM, 

OPM, UM ja VM) kanssa musiikkiviennin 

aseman ja mahdollisuuksien edistämisek-

si sekä resurssien kasvattamiseksi. Vuonna 

2006 yhteistyössä suomalaisen toimialan ja 

jäsenjärjestöjen kanssa laadittu suomalaisen 

musiikkiviennin kehitysstrategia esiteltiin 

pääministerille 28.2.2006 Kesärannassa, 

minkä jälkeen keskustelut jatkuivat ministe-

riöiden eri toimihenkilöiden kanssa. 

Music Export Finland on suomalaisen 

musiikkikentän laajin yhteistoimielin, jo-

ka kerää koko kotimaisen kevyen musiikin 

kentän yhteen. Tämä mahdollistaa yhteisen 

strategiatyöskentelyn musiikkiviennin kasva-

misen parhaiden edellytysten luomiseksi. 

Lisätietoa Music Export Finlandin toiminnasta 
löytyy osoitteesta www.musex.fi 

3. Toiminta-ajatuksen 
toteuttaminen

”There’s more need for a Finnish translator than any self-respecting pair of 
knowledgeable American ears might want to admit” - Pitchfork Media

Yhteisvientihankkeet
Vuonna 2006 hankkeita oli kaikkiaan yksitoista. Seitsemän niistä 

järjestettiin Euroopassa, kolme Pohjois-Amerikassa ja yksi Japanissa. 

(Pohjois-Amerikan vaikutusvaltaisin musiikkimedia, jolla on 170 000 lukijaa päivässä, 1,3 miljoonaa eri lukijaa kuukaudessa)

Kimmo Pohjonen (Hoedown - Rockadillo) 

Värttinä (Hoedown - Real World)

Apocalyptica (Halbe Miete)

“You Finns are so well organized and efficient...you make a lot of North American 
record labels look bad” Sat Bisla, A&R Worldwide / Musexpo, USA 

Seuraavassa on hanke hankkeelta käyty läpi niiden sisältö, asiakkaat ja 

yhteistyökumppanit sekä keskeiset tulokset.

Music Export Finlandin yhteismarkkinointiständi Popkommissa. IL
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Suomi toimi 40-vuotisjuhliaan viettä-

neen Midem International Music Marketin 

avajaisilta isäntänä sekä maayhteistyökump-

panina. Midem on musiikkitoimialan tärkein 

vuotuinen business to business –tapahtuma 

ja ainut aidosti globaali. Tapahtumaan osal-

listui 4 100 yritystä yli 95 maasta, osanottajia 

oli yhteensä 11 400 ja näistä 67% musiikki- ja 

media-alan päättävässä asemassa olevia hen-

kilöitä. 

Avajaisilta järjestettiin Cannesin 

Festivaalipalatsissa tammikuun 22. päi-

vä. Tätä kunniaa edelsi laaja ja huolellinen 

valintaprosessi, jonka aikana tapahtuman 

järjestäjä Reed Midem vakuuttui Suomen 

ajankohtaisuudesta, ja asetti Suomen mm. 

Saksan ja Japanin edelle avajaisillan tuottajan 

valinnassa. Avajaisilltatuotanto mahdollisti 

poikkeuksellisen laajan ja korkealaatuisen 

kansainvälisille musiikkialan ammattilaisille 

suunnatun yhteismarkkinointikampanjan 

toteuttamisen, johon yhteistyössä osallistui 

koko suomalainen musiikkitoimiala. 

Avajaisillassa esiintyi 13 suomalaista artistia, 

jotka 50 hakemuksen joukosta valitsi erilli-

nen ohjelmatyöryhmä:  

- Laurence Crenn, Midem, taiteellinen  

 johtaja

- Minna Huuskonen, Suomalaisen

 musiikin tiedotuskeskus FIMIC, kevyen

 musiikin vt. päällikkö

- Juhani Kansi, YLE, musiikkituottaja 

- Ilkka Mattila, toimittaja

- Jone Nikula, toimittaja

- Seppo Vesterinen, manageri 

- Paulina Ahokas, Music Export Finland,  

 sihteeri 

Lopullisen ohjelman tarkisti Midemin toi-

mitusjohtaja Dominique Leguern ja vahvisti 

Music Export Finland Association ry:n hal-

litus. 

Avajaisillan tuotantoa varten asetettiin myös 

työryhmä, johon kuuluivat 

- Taija Holm (Poko Records)

- Maija Kuusi (Trainers` House /

 Sandrew Metronome)

- Juhani Merimaa (Tavastia-klubi)

- Niko Nordström

 (Helsinki Music Company) 

- Music Export Finlandin toiminnan -  

 johtaja Paulina Ahokas. 

Työryhmä teki yhteistyössä mainostoimis-

ton (Contra), sponsorihankkijan (Wille 

Wilenius/Noisy Promotion) sekä PR-päälli-

kön (Mii Saraskoski/Medianoche) kanssa eh-

dotuksen avajaisiltatuotannon markkinointi-

viestinnän ilmeestä, laadusta, toimenpiteistä 

sekä toteutuksesta. 

Markkinointiviestinnän 
kampanja:
1) Kolme erillistä kokoelmalevyä: 
- Midem 2006 Opening Night artists -pres-

sikokoelma (800 kpl painos): avajaisillassa 

esiintyviltä 13 suomalaiselta artistilta kulta-

kin yksi kappale: jakelu medialle Midemin 

kautta

- Finnish Music @ Midem 2006 -kokoelma 

(4000 kpl painos): kaikilta yhteismarkki-

nointikampanjaan osallistuvalta suomalais-

ta musiikkivientiä tekevältä yritykseltä yksi 

näytekappale, yhteensä 38 raitaa suomalaista 

musiikkia: jakelu Billboardin Euroopan ti-

laajille lehden painoksen mukana

- Yhteistyössä Suomalaisen musiikin tie-

dotuskeskuksen (FIMIC) kanssa toteutettu 

Finnish Moosic 2006 –promootiokokoelma 

(15 000 kpl painos): 4 cd:tä 1) popmusiikki, 

2) rock/metalli, 3) elektroninen mu siikki/

jazz, 4) world music, ja dvd:n, jossa 23 ajan-

kohtaisinta ja laadukasta suomalaista musiik-

kivideota: jakelu 10 000 Midem-messujen 

osallistujalle tapahtuman goodie bagissä, 

3 000 suorapostituksina keskeisille ostajille 

ja 2 000 vientitapahtumissa. 

Midem International Music Market (Midem),Cannes 22.-26.1.2006

Kärkihanke 

“The Opening Night cleared my prejudices about Finnish music. It was much more 
versatile than I have thought before.” -Eric de Fontenay, MusicDish (US)

2) Midem-kampanjalle luotiin oma 
internet-sivusto  (www.musex.fi/

midem2006), josta löytyi myös Tezoman 

kehittämä Moosic Player, jonka kautta oli 

kuunneltavissa 140 suomalai sen artistin 

tuotantoa. Keskeisten kohderyhmien saa-

vuttamiseksi sivusto linkitettiin tärkeimpiin 

kansainvälisten ammattilaisten seuraamiin 

verkkosivustoihin ja uutiskirjeisiin (mm. 

Billboard Bulletin, Billboard.biz, Record 

of the Day, Music Week jne.) Tammikuussa 

2006 sivustolla vieraili lähes 30 000 kävijää 

kokonaiskävijämäärän noustessa tapahtuman 

edeltävinä ja seuranneina kuukausina yli sa-

dantuhannen.

3) Finnish Music Quarterly (FMQ) -leh-
den 46-sivuisessa Midem-erikoisnume-
rossa käsiteltiin mm. Suomen avajaisiltaa 

sekä suomalaisia musiikkiteollisuutta ja sen 

toimijoita. 

4) Mainoskampanja musiikkialan am-
mattilaisille suunnatuissa kansainvälisissä 
lehdissä. 
5) Suoramarkkinointikirjeet: 
Avajaisiltatuotannon markkinointi artik-

kelein 12 Midemin uutiskirjeessä (13 500 

vastaanottajaa), Music Export Finland 

lähetti tietokantansa kautta kolme uutiskir-

jettä (4 000 vastaanottajaa). 

Tapahtuman aikainen 
näkyvyys (tavoitti 11 400 
Midemin osallistujaa):

1) Music Export Finlandin yhteismark-
kinointiosasto messutapahtuman pääkäytä-

vällä oli tapahtuman 4. suurin ständi Ison-

Britannian, Saksan ja Ranskan osastojen 

jälkeen. 

2) Festivaalipalatsissa ja sen ympäris-
tössä oli runsaasti Come hear. Finland.
-yhteismarkkinoin tikampanjan visuaalista 
materiaalia avajaisillasta viimeiseen messu-

päivään saakka. 

3) Sekä avajaisillassa että messupäivinä 
kaikilla suomalaisilla (tekniikan hen-
kilöstö, messuisännät ja -emännät sekä 
Nokian henki lökunta) oli yllään Come 
hear. Finland -kampanjan mukainen 
vaatetus. 
4) Markkinointimateriaalit Midemin 
markkinoinnissa: Come hear. Finland. -

kampanjointi Midem Newseissä, newslette-

reissä, tapahtumakatalgissa ja quick guidessa 

ja lattiatarrat opastivat messuvieraita Suomen 

yhteismessu osastolle.

Avajaisiltana kutsuttiin Midemin 400 

tärkeintä vierasta Sponsors’ Loungeen. Myös 

jokaisesta suomalai sesta yrityksestä oli kutsut-

tu yksi henkilö, joten heillä oli mahdollisuus 

tutustua Midemiin osallistuviin musiikkialan 

tärkeimpiin päätöksentekijöihin. Suomen 

valtiovallan edustajina tapahtumassa vierai-

livat kulttuuriministeri Tanja Karpela sekä 

ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari 

Kiviniemi. Molemmat ministerit tapasivat 

keskeisiä kansainvälisiä vaikuttajia ja ostajia, 

suomalaisia musiikkialan yrittäjiä, Music 

Export Finlandin jäsenjärjestöjen edustajia 

sekä Music Export Finlandin hallituksen jä-

seniä. 

“The Finnish stand was the 
best, and the Finnish opening 
night party was the best!” 
- Michael Hoffman, Stellar 
Artist Management (DK)

“The MIDEM Finland evening 
was fabulous.”
- David Forman, Forman 
Bros. Recordings (US)

Kuva vasemmalta oikealle: Lasse Mellberg (Redrama), Tapio Rinne (RinneRadio), Timo Kuoppamäki (EMI Music Finland), Niko Norström (Helsinki Music Company), 
Paulina Ahokas (Music Export Finland), Marita Kaasalainen (Warner Music Finland), Kulttuuriministeri Tanja Saarela, Tapio Korjus (Rockadillo), Eicca Toppinen 
(Apocalyptica), Vellu Maurola (Slow).   

IL
PO

 M
US

TO
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Nokia ja sen Nse ries-tuotesarja olivat Midem-hankkeen pääyhteistyökumppani. Nokia 

osallistui projektiin niin taloudellisesti kuin sisällöllisestikin ja esitteli Midemissä uu-

den 4M:n mp3-soittimella va rustetun N91-musiikkipuhelimensa. 

Mainostoimisto Contra suunnitteli ja toteutti Midem-projektin visuaalisen Come hear. 

Finland. -kampanjaidentiteetin.

Dicentia vastasi Midem 2006 -promootiokokoelmalevyjen masteroinnista, painosta ja 

pakkauksesta sekä DVD:n authoroinnista 

Muut yhteistyökumppanit
(kaikilla sekä taloudellinen että tuotannollinen yhteistyötuotantonäkökulma): 

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas 
Hewlett Packard 
Artek 
IVANAhelsinki 
Altia
Karhu

Midem-hanke toteutettiin yhteistyössä yhdek sän uuden yhteistyökumppanin kanssa. 

Hankkeen sponsorship managerina toimi Noisy Promotion Oy:n Wille Wilenius. 

”Midemin hankkeesta paistoi intohimo ja itsetunto. 
Pitkään muodin ja muotoilun alalla toimineena 
en ole nähnyt vastaavaa. Musiikkialalta löytyy 
liiketoimintaluovuutta ja lahjakkuudet avajaisillassa 
ja messuilla mahtuivat saman pöydän ääreen. Artek 
oli ylpeä pystyessään konkreettisesti tarjoamaan sen 
pöydän. Toivomme kulttuurin olevan alueen, jolla 
voimme kehittää kansainvälistä tunnettuuttamme” 
- Artekin toimitusjohtaja Mirkku Kullberg

Slow (Plastinka)

 “We are very proud to have chosen Finland to host 
the opening night party for Midem’s 40th anniver-
sary edition. The delegates attending the event were 
of higher executive level than before, the showcased 
artists very impressive and of a high musical quality.” 
- Midemin toimitusjohtaja Dominique Leguern

Darude (Helsinki Music Company) Apocalyptica (Halbe Miete)

Messuemännät Maria Candia ja Kaisa Väisänen.

Kuva vasemmalta oikealle: Paula Tuomikoski (Opetusministeriö; Kulttuurivientiyksikkö), Seija Turtiainen (Ministeri Saarelan avustaja), Charles Murto (Suomen Ranskan 
Suurlähettiläs), Gugi Kokljuschkin (Universal Music Finland, tj), Katri Sipilä (Teosto, tj), Benoît Machuel (International Federation of Musicians, pääsihteeri), Paavo Bäckman 
(IndieCo, pj), Henrik Otto Donner (European Music Office, pj), Ahti Vänttinen (Suomen Muusikkojen liitto, tj), Adam Katz (Tsunami Entertainment), Arto Alaspää (ÄKT/IFPI 
Finland, tj), Jyri Järvihaavisto (Ministeri Pekkarisen avustaja), John Kennedy (IFPI, pj & CEO), Kulttuuriministeri Tanja Saarela, Jori Nummelin (ELVIS, pj), Brigitte Chaintreau 
(Reed Midem, Senior VP), Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi, Satu Mäki (Ministeri Kiviniemen avustaja), Risto Ryti (Gramex, pj), Jenny Vacher-Desvernais 
(The International Confederation of Music Publishers, pj), Ana Vogric (Reed Midem, Director of Sales World Wide), Paulina Ahokas (Music Export Finland, tj), Pekka Sipilä 
(Music Export Finland, pj), Peter Smidt (Conamus, pj), Tom Frisk (Suomen Musiikkikustantajat, pj). 
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Tavoitteet ja tulokset 

Hankkeen perustana oli viisi tavoitet-

ta:

1. Hankkeeseen osallistuneiden yri-
tysten myynnin kasvu 
2. Saada ulkomaiset musiikkialan 
ostajat kuulemaan suomalaista mu-
siikkia
3. PR-vaikuttaminen kansainvälisiin 
ammattilaisiin
4. Kotimaisten musiikkialan am-
mattilaisten vientiaktiivisuuden kas-
vattaminen 
5. Musiikkiviennin uusien yhteistyö-
kumppaneiden löytäminen

VAIKUTTAVUUS (TYYTYVÄISYYS)

• Avajaisillan 3 000 vieraasta noin 68 %

eli 2 000 ihmistä oli potentiaalisia 

suomalaisen musiikin ostajia tai sen 

tunnettuutta edistäviä tahoja.

• 98% hankkeeseen osallistuneista 

suomalaisen musiikkialan ammattilai-

sista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 

Suomen järjestämään avajaisiltaan. 

• 98% hankkeeseen osallistuneista 

suomalaisen musiikkialan ammattilai-

sista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 

Music Export Finlandin ennakkotiedo-

tukseen ja ohjeistukseen tuotannosta, 

aikatauluista ja markkinointimahdolli-

suuksista.

• 73% hankkeeseen osallistuneista 

yrityksistä uskoi avajaisiltatuotannon 

ja siihen liittyvän yhteismarkkinoin-

tikampanjan poikivan tulevaisuudessa 

konkreettisia tuloksia

• 85 % suomalaisista oli tyytyväisiä 

tapahtumaa edeltäneeseen banner-

kampanjaan 94 % oli tyytyväisiä Midem 

2006 –nettisivustoon

MEDIA

• Kansainvälinen laaja näkyvyys leh-

distössä, televisiokanavilla, radioissa 

ja Internetissä: Midemin mediaseu-

rantaraportin mukaan saavuttanut yli 

1,6 milj. yksittäistä henkilöä, joista yli 

90% musiikkialan ammattilaisia (levy- 

ja kustannusyhtiöistä, agentuureista, 

managementeista, promoottoreita, 

jakelu-yhtiöistä, median edustajia ja 

muita sidosryhmiä).

• Yksittäisinä näistä voi mainita:

- Artikkelit suurissa valtakunnallisissa  

 päivälehdissä: Figaro, The Times,  

 The Independent

- Yli 40 laajaa lehtiartikkelia Suomen 

 isännöimästä avajaisillasta sekä

 suomalaisesta musiikista musiikki- 

 ammattilaisten lehdissä ympäri

 maailman

- Puolen sivun artikkeli Billboardissa  

 (levikki 114 000 ympäri maailman)

- Neljän sivun artikkeli Suomesta

 musiikkimaana Audiencessa

 (6 000 tilaajaa) 

- Useita artikkeleita Midem Preview- 

 ja Midem Daily News -lehdissä  

 (10 000+ alan ammattilaista lukee)

- Laajat reportaasit Ranskan ja

 Sveitsin  radiossa

• Myös suomalainen mediahuomio oli 

kattava: 

- Yli 50 artikkelia suomalaisessa

 lehdistössä

- Kaikki valtakunnalliset tv-kanavat  

 uutisoivat tapahtuman

- Kaikki valtakunnalliset radiokanavat 

 uutisoivat tapahtuman

ESIINTYMISET

• Konsertti- ja kiertuesopimuk-

sia muun muassa Irlantiin, Kiinaan, 

Libanoniin, Yhdysvaltoihin, Ranskaan, 

Japaniin, Espanjaan, Iso-Britanniaan, 

Israeliin, Itävaltaan, Itä-Eurooppaan 

ja Etelä-Amerikkaan

SOPIMUKSET

• 12 avajaisillassa esiintynyttä artistia 

on saanut julkaisusopimuksia useis-

sa eri maissa (mm. globaaleja sopi-

muksia, GSA-alueiden julkaisuja, 

Japani, Yhdysvallat, Iso-Britannia, 

Ruotsi, Tanska, Norja, Ranska, Italia, 

Espanja)

• 38 yhteismarkkinointiin osallis-

tuneista yrityksistä saivat hankkeen 

pohjalta lisensointi- ja kustannus-

sopimuksia mm. Australiaan, Iso-

Britanniaan, Ranskaan, Kanadaan, 

Yhdysvaltoihin, Saksaan, Italiaan, 

Espanjaan, Alankomaihin, Ruotsiin ja 

Taiwaniin

• Lisäksi useita muita sopimuksia, 

kuten palvelupakettien ostoa, remik-

saushankkeita, jakelusopimuksia (mm. 

Kanadasta, Ruotsista, Norjasta ja 

Saksasta), studiopalveluiden ostoa. 

“Well done for the excellent job at 
MIDEM. It was impressive!”
- Miguel Santos, Atlantic 
Waves (UK)

Groningenissa 12.–14. tammikuuta 20. 

kertaa järjestetty EuroSonic on myyntipaik-

ka eurooppalaisille festivaaliostajille sekä 

tärkeimpien valtakunnallisten radioasemien 

musiikkipäälliköille. Vuonna 2006 tapahtu-

maan osallistui 14 800 ihmistä, joista 1950 

oli musiikkiammattilaisia: 30 eurooppalais-

ta yleisradiota, 48 ETEP (European Talent 

Exchange Programme) -festivaalia sekä 64 

eri mediaa. Artistien edustajien sekä ostajien 

keskustelun mahdollistamiseksi tapahtumassa 

järjestettiin useita verkostoitumistapaamisia, 

minkä lisäksi tapahtuman seminaarisisältö 

nosti esiin keskeisiä festivaalipromoottoreita, 

agentteja sekä radioita. 

Kolme suomalaista yritystä Sam Agency 

Oy, Fullsteam Recordings Oy ja Driver 

8 Recordings  Oy osallistuivat Eurosonic 

-tapahtumaan Music Export Finlandin kana-

voiman valtionavustuksen turvin. 

Eurosonic, Groningen, Hollanti 12.-14.1.2006

“Eurosonic provided me 
to showcase a new artist, 
Astrid Swan, to several 
influential music industry 
people from around Europe. 
It acted as a starting point 
to our promotion campaign 
for Astrid’s trip to SXSW and 
definitely helped get her name 
around the people traveling 
there that she was an act to 
look out for.”
- Paul Cheetham / 
Clockwork Management

Tuloksia: 

MEDIA: 

• Disco Ensemblen haastattelu britti-

läisessä Drowned In Sound –verkko-

lehdessä ja valinta festivaalin parhaaksi 

bändiksi.

• Disco Ensemble oli myös brittiläisen 

Record Of The Dayn (yli 4000 am-

mattilaistilaajaa) mukaan viikonlopun 

paras 

• Astrid Swan sai radiosoittoa 

Sveitsiläisellä Couleur3-kanavalla 

(kattaa Sveitsin ja itäisen Ranskan)

• Astrid Swan näkyi paikallisessa me-

diassa runsaasti: mm. kahdessa il-

maisjakelulehdessä (vrt. City-lehti) 

kansikuvat sekä mainintoja useissa ta-

pahtumakalentereissa. 

JULKAISU- JA 

JAKELUSOPIMUKSET:

• Aavikko: Benelux-alueen agentuu-

risopimus ja kolmen festivaalin optiot 

Beneluxissa, sopimusneuvottelut ita-

lialaisen promootiotoimiston kans-

sa, optio levyn julkaisusta Benelux-

maissa sekä tarjouksia esiintymisistä 

ja festivaaleista Ranskassa, Belgiassa, 

Casablancassa ja Sveitsissä.

ESIINTYMISET:

• Astrid Swan: yhteiskonsertteja Los 

Angelesiin Jose Gonzalesin kanssa 

(ruotsalainen kultalevyn mm. UK:ssa 

myynyt laulaja/lauluntekijä.)

• Disco Ensemble: yhtye valittiin 

esiintymään ainakin seuraaviin 11 

tapahtumaan: by:Larm, Hultsfred, 

Malmö Festival, Nova Rock, Open Air 

St. Gallen, Rock Am Ring, Rock In 

Idro, Rocko Del Schlacko, Roskilde, 

Suikerrock, The Great Escape. 

“Disco Ensemble: Our favourite performance of the weekend. 
Having seen these guys in their native Finland, expectations 
were high but they exceeded them at EuroSonic.” 
- Record of the Day 19.1.2006

Disco Ensemble (Fullsteam Recrods) Aavikko (Stupido Records) Astrid Swan (Driver 8 Recordings)
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by:Larm, Tromsö, Norja 9.-12.2.2006

Tromssassa 9.-11. helmikuuta järjestet-

tyyn Norjan ammattilaistapahtumaan 

osallistui 1 000 musiikkiammattilaista 

yli kymmenestä maasta ja yli 250 me-

dian edustajaa Pohjoismaiden suurim-

mista radio- ja sanomalehtimedioista. 

Disco Ensemble (Fullsteam Records) esiintyi tapahtumassa keräten erinomaisen palautteen alan ammattilaisyleisöltä.

Torontossa, Ontariossa 1.–4. maaliskuu-

ta järjestetty Canadian Music Week on 

Kanadan suurin musiikki- ja viihdebis-

neksen kokoontuminen. Tapahtumaan  

osallistui lukuisia radio- ja televisio-

tuotannon edustajia, levy-yhtiöväkeä, 

jakelijoita ja jälleenmyyjiä, uusmedia- ja 

Internet-tuottajia, konserttipromoot-

toreja, musiikki- ja videotuottajia sekä 

artisteja. CMW koostuu korkeatasoises-

ta seminaari- ja paneeliohjelmasta sekä 

enimmäkseen paikallisista artisteista, 

mutta viime vuosina tapahtuma on tar-

Canadian Music Week (CMW),Toronto, Kanada 1.-4.3.2006

jonnut mahdollisuuksia esittäytymiseen 

myös muutamille eurooppalaisille artis-

teille. 

Tämän vuoden tapahtumassa toteu-

tettiin ensimmäinen laajempi suoma-

laisartistien showcasekokonaisuus viiden 

suomalaisartistin voimin. Musiikkiviejien 

yhteiseen markkinointikampanjaan osal-

listuivat Eastborder Promotions Oy, 

Fullsteam Records Oy, Poplandia Music 

Oy, tmi Rockadillo Records, Parole 

Records Oy, Tuotanto-osuuskunta 

Clinus 1 ja Driver 8 Recordings Oy.

& South By Southwest (SXSW),Austin, Yhdysvallat 15.-19.3.2006

Showcaseohjelmasta suurin osa oli norja-

laisia artisteja, mutta festivaalijohtajan vali-

koimana tapahtuma tarjosi mahdollisuuden 

esittäytymiseen myös muutamalle artistille 

muista Pohjoismaista. 

”Music Export Finland is the 
most professional export 

office that I have ever worked 
with. It is truly a leading 
star in its field.”- Erlend 
Mågard-Larsen, Director 

of program / bylarm

”Canadian Music Week on isoin promo-
tapahtuma missä olemme olleet, eikä 
osallistuminen olisi resusseillamme ollut 
mahdollista ilman tukea. Vaikka tapahtumaan 
osallistui monta sataa orkesteria, 
saimme useita musiikkialan vaikuttajia 
keikoillemme. Yhdysmiehemme Torontossa 
on ollut vuoden mittaan yhteydessä heihin 
ja neuvotellut levymme julkaisusta Pohjois-
Amerikassa ja siihen liittyvästä kiertueesta.” 
- Risto Puurunen / Cleaning Women CMW:n johtaja Neill Dixon vieraili vuoden 2005 Musiikki & Media –tapahtumassa ja kiinnitti Astrid Swanin (Driver 8 Recordings), Cleaning Womenin (Cleaning Women),

Disco Ensemblen (Fullsteam Records) ja Flylow’n (Parole Records) esiintymään tapahtumaan.

Austinissa, Texasissa 15.–19. maaliskuu-

ta 2006 järjestettyyn South By Southwest 

(SXSW) 2006 -tapahtumaan osallistui

5 500 ulkomaista ammattilaista, joista

4 500 Pohjois-Amerikasta. Osallistujia oli 

yhteensä 40 maasta.  Suomesta tapahtumas-

sa myyntiä oli tekemässä kuusi suomalais-

artistia ja kuusi artistien suomalaista edus-

tajaa. Pohjoismaat koordinoivat Suomen 

aloitteesta viime vuonna aloitetun yhteis-

markkinoinnin, johon kuuluivat showcaset, 

yhteismessuosasto, kokonaisuudessa esiinty-

neiden ja promovoitujen artistien kokoel-

malevy sekä Musebox-toimiston toteuttama 

markkinointi- ja tiedotuskampanja. 

Yhteismarkkinointiin osallistuivat 

Music Export Finlandin lisäksi Driver 8 

Recordings Oy, Fullsteam Records Oy, 

Grandpop Records Oy, Johanna Kustannus 

Oy sekä Welldone Agency Oy. SXSW:n vi-

rallisissa showcaseissa esiintyivät Circle 

(Ektro Records), Astrid Swan (Driver 8 

Recordings), Disco Ensemble (Fullsteam 

Records), The Latebirds (Grandpop 

Records), Nieminen & Litmanen 

(Grandpop Records) ja Tigerbombs 

(Johanna Kustannus).

”Osallistumiseni Musexin järjestämään skandinaaviseen 
iltaan vuoden 2006 SXSW-tapahtumassa johti Poverina-levyn 
lisenssisopimukseen amerikkalaisen Minty Freshin kanssa. Niinpä 
on selvää, että Musexin avulla tapahtumaan osallistuminen 
oli minulle erittäin tärkeä juttu!” - Astrid Swan
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Tuloksia: 
MEDIA: 

• Arvostettu Pitchfork Media –netti-

sivusto mainitsi SXSW-ennakkoartik-

kelissaan Disco Ensemblen, Circlen ja 

Astrid Swanin.

• Suomi ja pohjoismaiset artistit huo-

mioitiin artikkelilla Austin Chronicle 

lehdessä.

• Austin American-Statesman –leh-

dessä erittäin positiivinen arvostelu 

Circlen konsertista. 

SOPIMUKSET:

• Driver 8 Recordings solmi lisen-

sointisopimuksen Astrid Swanin levylle 

amerikkalaisen Minty Fresh -levy-yhti-

ön kanssa.

• The Latebirds solmi manageroin-

tisopimuksen Undertow Musicin Jeff 

Macklinin kanssa. Paikallisen manage-

rin ansiosta julkaisusta kiinnostuneita 

Pohjois-Amerikkalaisia, merkittäviä 

yhteistyökumppaneita on löytynyt tä-

hän mennessä useita.

ESIINTYMISET: 

• Disco Ensemblen esiintymiset 

edesauttoivat Ison-Britannian kier-

tueen toteutumista keväällä 2006. 

Ensikertalaisena Fullsteam Records 

sai myös lukuisia uusia kontakteja 

Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan, 

joita yhtiö hyödyntää tulevissa messu-

tapahtumissa.

“Disco Ensemble and 
Astrid Swan prove that 
not everybody in Finland 
makes creeped-out folk 
music” - Pitchfork Media

The Great Escape,Brighton, Iso-Britannia 18.-20.5.2006

The Great Escape järjestettiin ensimmäistä 

kertaa Brightonissa, Isossa-Britanniassa 18.-

20. toukokuuta 2006. The Great Escapen 

järjestivät perinteikäs Barfl y-promootiotoi-

misto sekä mm. Glastonbury-festivaalin oh-

jelmapäällikkönä toiminut Martin Elbourne, 

ja tapahtuman kumppaneihin lukeutuu mer-

kittävä joukko saarivaltakunnan tärkeimpiä 

musiikkimedioita kuten Music Week, Mojo, 

Kerrang!, XFM ja MTV.

Great Escapen paneeliohjelma keskittyi 

mm. uuteen mediaan, menestyneiden ar-

tistien lanseerauksen case-esimerkkeihin ja 

Japanin markkinoihin. Lisäksi ohjelmassa 

oli haastatteluja nimekkäiden musiikkiam-

mattilaisten kanssa sekä ns. Speed Meeting 

-palvelu, joka antoi mahdollisuuden viiden 

minuutin tapaamiseen alan merkittävän os-

tajan kanssa.

Great Escape –tapahtuman suomalai-

seen yhteismarkkinointiin osallistui 4 yri-

tystä: Eastborder Management, Fullsteam 

Records, Next Big Thing ja Driver 8 

Recordings. 

”Great Escape oli erinomainen työkalu meille UK:ssa. Festivaalin promootio oli aivan 
eri luokkaa verrattuna muihin vastaaviin tapahtumiin, ja pelkästään siitä oli hyötyä 
yhtyeen profiilin rakentamisessa.” - Juha Kyyrö, toimitusjohtaja, Fullsteam Records

“I saw that Disco Ensemble 
delivered upon every expectation 
while their compatriots won 
Eurovision” - Drowned in Sound

 

“This was enormous 
progressive rock you should 
dance to, and the crowd 
was thrilled, screaming for 
an encore. Hallelujah.” 
- Statesman magazine / 
konserttiarvio Circle-yhtyeestä

Disco Ensemble (Fullsteam Records)

Great Escapen ohjelmapäällikkö Martin 
Elbourne vieraili vuoden 2005 Musiikki & Media 
–tapahtumassa ja kiinnitti tapahtumasta 
Disco Ensemblen ja Sister Flon esiintymään 
Great Escapeen. Lodger valittiin tapahtuman 
ohjelmaan normaalin hakuprosessin kautta; 
Music Export Finland toimitti suomalaiset 
showcase-hakemukset ja valinnan suoritti Great 
Escapen ohjelmatiimi.

Tuloksia: 

MEDIA: 

• Kaikki suomalaisartistit mainittiin 

Music Week -lehden artikkelissa, joka 

käsitteli Great Escape -taaphtumaa ja 

suomalaista musiikkia yleisemminkin.

• Lodger sai maininnat mm. seu-

raavissa medioissa: Daily Star, CMU 

Unlimited, NME, Mojo ja Daily 

Telegraph (Lodgerin pr-raportti liit-

teissä) sekä radiosoittoa Xpression FM 

-radiokanavalla.

• Disco Ensemble esiintyi tapahtuman 

oppaan kannessa usean ammattilaisen 

suosikkilistoilla. 

• Disco Ensemblen keikka oli Record 

Of The Dayn, ammattilaisille suun-

natun uutiskirjeen, suosikki kaikista 

torstaina esiintyneistä yhtyeistä ja yhtye 

mainittiin myös arvostetun Drowned 

In Sound –nettilehden yhtenä tapah-

tuman poiminnoista sekä ennen ta-

pahtumaa ja sen jälkeen.

• Disco Ensemble mainittiin VIP 

News -lehden artikkelissa ennen ta-

pahtumaa.

ESIINTYMISET: 

• Fullsteam Records sopi Disco 

Ensemblelle 12 keikan kiertueen 

Isoon-Britanniaan syksyllä 2006 ja sai 

myös lukuisia muita yhteistyöehdotuk-

sia sekä kontakteja.

• Sister Flo sai tapahtumaan pääs-

tyään myös toisen showcase-keikan 

Lontoosta, jossa se lämmitteli tämän 

vuoden kohutuinta amerikkalais-

ta artistia, Tapes ’n’ Tapesia tämän 

loppuunmyydyllä keikalla ja jatkoi 

neuvotteluja yhtyeen EP:n julkaisusta 

Isossa-Britanniassa.

SOPIMUKSET: 

• Lodgerin management aloitti neu-

vottelut yhteistyökumppaneiden kans-

sa yhtyeen levyn julkaisusta Isossa-

Britanniassa.

• Music Export Finland solmi tapah-

tumassa lukuisia uusia kontakteja, ja 

kutsui useita tärkeitä ammattilaisia 

Tampereella lokakuussa järjestettä-

vään Musiikki & Media -tapahtu-

maan. Tapahtuman jälkeen Suomen 

vierailunsa vahvistivat mm. Domino 

Recordsin perustaja ja toimitusjoh-

taja Laurence Bell, VIP Newsin pää-

toimittaja Allan McGowan sekä Great 

Escapen ja Glastonbury-festivaalin 

ohjelmapäällikkö Martin Elbourne. 

POIMINTOJA

• Ison-Britannian tärkeimmän musiikkalan ammattilaislehden Music Weekin viikon 20 numeron väliin tuotettiin suomalaisen musiikin 

kokoelma, joka esitteli kaikki kolme Great Escapessa esiintynyttä artistia, sekä 11 muuta suomalaisartistia. Levyn kappalevalinnat teki Music 

Weekin talent editor Stuart Clarke hänelle lähetettyjen n. 50 ehdotuksen joukosta. Music Weekin mukana kokoelma tavoitti n. 9000

musiikin ja median ammattilaista Isossa-Britanniassa ja Manner-Euroopassa.

Sister Flo (Driver 8 Recordings) 

Lodger (Eastborder Management) 
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Musexpon paneeliohjelmassa Music Export Finlandin Paulina Ahokas osallistui ”UNITED NATIONS OF MUSIC & 
MEDIA - How Trade Groups Help Maximize Your Import/Export Capabilities” -paneeliin. 

Tuloksia:
MEDIA: 

• A&R Worldwide sekä sen sisarmedia 

Radio and Records -lehti mainitsivat 

tapahtumassa esiintyneet suomalaisar-

tistit useaan otteeseen.

• Bloodpit ja Redrama mukana Los 

Angeles Timesin tapahtumaa käsitel-

leissä artikkeleissa. 

• Tapahtuman kaikkien suomalais-

artistien kappaleet soitossa ”Passport 

Approved” -ohjelmassa radioasema 

KDLD:llä Los Angelesissa. 

• Suomalaisten osallistumisesta ker-

rottiin kahdessa NARIP – National 

Association of Record Industry 

Professionals –newsletterissä (yli 3 000 

jäsentä/tilaajaa).

• Kaikkien tapahtumassa esiintyneiden 

suomalaisartistien kappaleet esiintyivät 

Musexpon ”Unearthed” -kokoelmale-

vyillä, joita jaettiin ennen tapahtumaa 

600 ammattilaiselle, radio- ja tv-kana-

ville sekä elokuvatuottajille.  

• Kaikkien tapahtumassa esiintyneiden 

suomalaisartistien musiikkividot tapah-

tuman kikanavalla.

SOPIMUKSET:

• Bloodpit solmi lisensointisopimuksen 

amerikkalaisen yhdysvaltalaisen levy-yh-

tiön kanssa ja sai ensimmäisenä suoma-

Musexpo,Los Angeles, Yhdysvallat 30.4.-3.5.2006

MUSEXPO 2006 –tapah tuma järjestettiin 

toista kertaa, ja se esitteli ensimmäistä kertaa 

suomalais artisteja. Kaikki tapahtuman 550 

osallistujaa ovat kutsuvieraita: ostajia radio-

, elokuva- ja televisiotuotannoista, levy- ja 

kustannus yhtiöistä, jakelufi rmoista ja jälleen-

myyjiltä, uusmedia- ja internet-tuotannois-

ta, konserttipromootiotoimistoista sekä mu-

siikki- ja videotuotanto yhtiöistä. Musexpo 

on korostuneesti A&R-luonteinen ja sen se-

minaari- ja liveohjelma on suunniteltu pal-

velemaan nimenomaan levy- ja kustannus-

yhtiöiden ostajia, jotka etsivät tapahtumasta 

uusia potentiaalisia artisteja Yhdysvaltojen 

markkinoille. 

Tapahtumassa esiintyi yhteensä vain 30 

artistia, eivätkä esiintymiset olleet yhtä ai-

kaa, eli ostajilla oli mahdollisuus nähdä 

kaikki showcaset. Tpahtuman johtaja Sat 

Bislaa vieraili Tampereella Musiikki & Media 

–tapahtumassa vuoden 2005 lokakuussa se-

kä Suomen avajaisillassa Midemissä. Bisla 

kiinnitti näistä tapahtumista kolme artis-

tia esiintymään Musexpoon: The Winylsin 

(Sam Agency), Bloodpitin (Merceedees 

Tuotanto) ja Redraman (EMI Finland). 

Kwan (Dynasty Recordings) valittiin tapah-

tuman ohjelmaan satojen muiden hakijoi-

den joukosta, ja valinnan suoritti Musexpon 

ohjelmatiimi. Esiintymisien kautta myös ar-

tistien edustajat saivat pääsyn tapahtumaan. 

Yhteismarkkinointiin osallistui seitsemän 

yritystä: EMI Finland, Dynasty Recordings, 

Sam Agency, Warner Music Finland, 

Merceedees Tuotanto ja LS Management.
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laisena musiikkiaan Electronic Arts -yh-

tiön NHL 2006 -konsolipeliin.

• Dynasty Recordings ja Kwan saivat 

useita uusia, potentiaalisia yhteistyö-

kumppaneita tapahtumassa: neuvotte-

lut käynnistyivät amerikkalaisen pr- ja 

markkinointiyrityksen sekä amerikka-

laisen mediajätin kanssa, kiinnostunut 

käyttämään Kwanin musiikkia ohjel-

missaan.

• Redraman management neuvottelee 

useamman ns. major-levy-yhtiön kanssa 

Redraman levyn julkaisusta sekä useam-

man kumppanin kanssa mahdollisista 

live-esiintymisistä ja muista yhteistyö-

mahdollisuuksista Pohjois-Amerikassa.

Finnish Music Days in Tokyo,Tokio, Japani 24.-26.5.2006

Music Export Finlandin ja Suomalaisen mu-

siikin tiedotuskeskuksen Fimicin yhteistyössä 

tuottama Finnish Music Days in Tokyo –vien-

tikokonaisuus Tokiossa 24.-26. toukokuuta 

2006 järjestettiin edellisvuoden tapahtuman 

hyvän palautteen ja alan yritysten ilmaiseman 

tarpeen tyydyttämiseksi. Hankkeeseen osal-

listui 31 suomalaista ammattilaista yhteensä 

21 suomalaisesta yrityksestä. Hanke toteutet-

tiin yhteistyössä Suomen Japanin instituutin, 

suurlähetystön ja Finpron Tokion toimiston 

kanssa. Hanke koostui ammattilaisten vienti-

päivästä, koulutusseminaarista sekä kahdesta 

suomalaisten artistien showcase-illasta.

Suomalaisyritykset esittelivät artistejaan 

paikallisille musiikkialan vaikuttajille se-

kä median edustajille kahdessa showcase-

konsertissa, jotka järjestettiin yhteistyössä 

Creativemanin kanssa.

Vientipäivä 26.5.2006
Vientipäivään kutsuttiin 500 japanilaista 

musiikkialan ammattilaista. Kutsuttujen lis-

ta laadittiin yhteistyössä Fimicin ja paikalli-

sen yhteistyökonsultin Hotwire Incin kans-

sa. Kutsukirje sisälsi kirjeen lisäksi japaniksi 

käännetyn yritysprofi ilin jokaisesta osallistu-

neesta yrityksestä sekä edellä mainitun koko-

elmalevyn. 

Vientipäivän käytännön järjestelyjä hoiti 

Finpron Tokion toimisto, jolla on runsaas-

ti kokemusta vastaavista tapahtumista sekä 

myös aiempien vuosien Finnish Music Days 

in Tokyo –tapahtumista. Vientipäivä järjes-

tettiin Japan External Trade Organisationin 

(JETRO) tiloissa, keskeisellä paikalla Tokion 

Akasakassa.

Seminaari 25.5.2006 
Suomen Japanin instituutin kanssa suurlähe-

tystön ja Finpron tiloissa järjestetty koulutus-

seminaari oli tarkoitettu erityisesti Japanissa 

vientitoiminnan alussa oleville yrityksille. 

Seminaarissa puhuivat japanilaiset alan 

ammattilaiset Keith Cahoon (Hotwire 

Publishing), Gees Kosugi (3D Distribution), 

Ken Ohtake (Sony Publishing) ja Steve 

McClure (Billboard Asia), jotka kertoivat 

alan toiminnasta ja Japanin markkinoiden 

erityispiirteistä. 

Liquid Room -klubilla 24.5. esiintyivät Norther 
(Ranka Kustannus), Amoral (Ranka Kustannus) ja 
Pain Confessor (Johanna Kustannus). 

”Haluan kiittää Musexia, teidän työskentelynne on ainutlaatuisen tärkeää, kun pieneltä 
markkinalta viedään musiikkia kansainvälisille markkinoille. Mielestäni järjestelynne 

ovat olleet hyviä ja homma on pelannut paikan päällä mallikkaasti. Kontakteja meillä on 
nyt Japanin keskeisiin agentteihin ja myyjiin.”  - Erkki Krohn, Art Inn Consulting Ltd

“Key people from the Finnish music industry came to Japan, met a wide range of 
Japanese music business professionals, helping many relationships to start and 
progress. This has sown the seeds for quite a number of deals already, and now over 40 
Finnish artists ranging from jazz to metal have licenses in Japan. MUSEX have done an 
admirable job as ambassadors for Finnish music” - Keith Cahoon, Hotwire Japan

“Spinelle on välttämätöntä 
käydä Japanissa noin kerran 
vuodessa kontaktiverkoston 
ylläpitämiseksi. Vuodesta 1996 
alkaen Japanissa on käyty ja 
viime vuodet on poikkeuksetta 
myyty yli 100.000 kpl
äänitteitä vuodessa.”
- Riku Pääkkönen, Spinefarm 
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Duo Exchange -klubilla 25.5. esiintyivät Private Line (King Foo Entertainment) Mummypowder (Rubato Music), Don Johnson Big Band (Sam Agency) ja Slow (Plastinka).

Tuloksia: 

MEDIA: 

• Don Johnson Big Band and 

Mummypowder vierailivat Music Tide 

–tv-ohjelmassa, jossa molemmat bän-

dit myös esiintyivät livenä .

• Showcase-esiintyjien musiikkia soi-

tettiin Inter FM ja Bay FM –kanavien 

ohjelmissa, joissa myös kerrottiin suo-

malaisista showcaseista.

• Molemmista showcaseista kirjoitet-

tiin Bounce, Vibes, Barks, Oricon –leh-

dissä ja Ongaku DB -nettisivustolla.

• Metalli-illasta artikkelisarja Burrn! 

Magazinessa

JULKAISU- JA 

JAKELUSOPIMUKSET:

• Leverage: julkaisusopimus Japanissa 

Marquee/Avalonin kanssa

• Disco Ensemble: julkaisusopimus 

Japanissa Unviersal Musicin kanssa

• Slow: julkaisusopimus Columbia 

Musicin kanssa ja 3 promootioesiinty-

mistä tokiolaisilla klubeilla

• Sväng: julkaisusopimus Music Plantin 

kanssa

• Don Johnson Big Band: julkaisu-

sopimus Universal Musicin kanssa ja 

esiintyminen 2007 Summersonic -

festivaaliin Japaniin. Summersonic on 

Japanin suurin musiikkifestivaali, jossa 

käy 130 000 vierasta kahdessa kaupun-

gissa.

Tapahtuma Yleisöä Mediaa Ammattilaisia Muuta yleisöä
Metalli-showcase 316 20 25 271
Pop/Rock-showcase 227 12 30 185
Vientipäivä 118 8 110 0

 Sonar,Barcelona, Espanja 15.-17.6.2006

Barcelonassa 15.-17.6.2006 järjestetty, 

elektroniseen musiikkiin ja moderniin tai-

teeseen keskittyvä Sónar on arvostettu ja am-

mattilaisten laajalti huomioima tapahtuma, 

joka toimii vuosittaisena ympäri maailmaa 

Tuloksia:

• Hoedown oli tapahtumassa edus-

tamassa showcaseen osallistunutta 

Kimmo Pohjonen / Samuli Kosminen 

Kluster -yhtyettä sekä rakentamassa 

pohjaa Kimmo Pohjosen eri projek-

teille Etelä-Euroopassa. Showcase oli 

yleisömenestys ja sai kiitosta musiikilli-

sesta panoksestaan useissa eri espanja-

laisissa lehdissä. Konkreettisia tuloksia 

Hoedown saavutti uusien esiintymis-

ten merkeissä. Sónar 2006:ssa luotiin 

myös pohja tulevalle yhteistyölle tun-

netun ranskalaisen artistin, Laurence 

Garnierin kanssa.

• Stars-Music osallistui ensimmäistä 

kertaa musiikkialan ammattilaistapah-

“We tried for several years to
get a show for Kimmo and Samuli 

Kluster at Sonar. The travel 
support for this showcase was 

vital. This gig was definitely 
significant in helping us to 

establish our career in Spain.” 
Phillip Page, Hoedown Management

Kimmo Pohjonen / Samuli Kosminen Kluster -duon 
esitys keräsi Sonarissa erinomaisia arvioita.

tumaan. Yhtiö oli etukäteen järjestä-

nyt tapaamisia aiemmin tuntemiensa 

yhtiöiden kanssa ja oli tyytyväinen ta-

paamisten tuloksiin. Yhtiön mukaan 

showcase Sónarissa toisi huomattavasti 

lisäarvoa osallistumiselle, ja tavoittee-

na onkin tulevina vuosina tavoitella 

showcase-esiintymistä.

saapuvien n. 200 alan ihmisen kohtaus-

paikkana. Tapahtumaan osallistuivat Music 

Export Finlandin lisäksi Hoedown Oy, 

Pore/Cymbidium Oy ja Stars-Music Oy, tmi 

Flash-tuotanto. 
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Popkomm,Berliini, Saksa 20.-22.9.2006

“The [Popkomm] weekend in particular saw a strong line-up provided 
courtesy of various export offices, with Finland being most visible 

because they excel at this type of thing. Opening night performances 
from hard rock act Lapko and radio-friendly Brightboy were highlights of 

a weekend littered with Finnish acts.” - Record of the Day, James Foley

Music Export Finland koordinoi ja toteutti 

Berliinin Popkomm-tapahtumassa suoma-

laisen messuosaston sekä suomalaisyhtyeiden 

showcase-esiintymiset. Popkommin vienti-

kokonaisuus järjestettiin 20.-22. syyskuuta 

2006. Popkommissa oli yhteensä 15 311 am-

mattilaisosallistujaa 55 maasta. Showcaseihin 

valittiin 2300 hakemuksen joukosta 400 yh-

tyettä 27 eri maasta.

Hankkeeseen osallistui 31 suomalaisyri-

tystä, joiden edustajina tapahtumaan osal-

listui yhteensä 82 suomalaista musiikkialan 

ammattilaista. Lähetetyistä showcase-ehdo-

tuksista 57% hyväksyttiin mukaan. Popkomm 

Festivalin 16 suomalaisyhtyettä esiintyivät seit-

semässä eri klubi-illassa, joista yhtä lukuun 

ottamatta kaikki olivat loppuunmyytyjä.

Music Export Finland järjesti myös yh-

teistyössä suurlähetystön kanssa kansainvä-

listen avainhenkilöiden vastaanoton Frannz-

klubin showcasen yhteydessä 20.9.2006. 

Suurlähetystö postitti kutsuja 330 henkilölle, 

joista paikalle saapui 180. Sekä Music Export 

Finland että suomalaiset yritykset onnistuivat 

luomaan vastaanotolla monia uusia tärkeitä 

kontakteja ja vahvistamaan yhteyksiä jo aiem-

min luotuihin kontakteihin. 

Myös Popkommin seminaariohjelmaan 

saatiin suomalaisedustus: Teja Kotilainen 

(Break a Leg Entertainment) puhui perjan-

taina 22.9. nykyaikaisen A&R-toiminnan 

haasteista Emmanuel Legrandin puheen-

johtamassa paneelissa, jossa olivat mukana 

Ric Salmon (Warner Music, Iso-Britannia), 

Marc Chung (Freibank, Saksa), Joe Taylor 

(Nuxx Records, Iso-Britannia), Christof 

Ellinghaus (Cityslang, Saksa) ja Stefan 

Strüver (StereoDeluxe, Saksa). 

Music Export Finland järjesti yhdes-

sä muiden Pohjoismaiden osastojen kanssa 

21.9. vastaanoton kansainvälisille vieraille, 

joita saapui paikalle n. 350. Vastaanoton 

järjestelyihin osallistui myös Finfood ry, joka 

hankki paikalle suomalaisen keittiömestarin 

valmistamaan ja tarjoilemaan suomalaisia 

ruokia vieraille. Yhteistyötä tehtiin myös 

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan kanssa, joka 

toimitti messuosastolle ja vastaanotolle juo-

matarjoilut. 

 The Winyls (Sam Agency)

Markkinointikampanja
1. Popkommin messujen ja showcasejen 

markkinointia varten painatettiin 24-sivui-

nen esite, jota jaettiin seuraavasti:

- 4200 kpl jaettiin saksalaisen musiikkialan 

ammattilaislehden Musikmarktin  

Popkomm-numeron välissä

- 1000 kpl jaettiin messuvieraille 

Popkommin messuosastolla

- 300 kpl lähetettiin suurlähetystön 

vastaanotolle kutsutuille musiikkialan avain-

henkilöille

2. Berliinissä toteutettiin street team -mark-

kinointikampanja seuraavasti:

- 1000 kpl Motor FM -showcasen julisteita 

jaettiin tärkeimpiin kohteisiin keskusta-

alueella

- 5000kpl Motor FM -showcasen fl yereita 

jaettiin tärkeimpiin kohteisiin sekä ihmisille 

keskusta-alueella

- 1000 kpl muita showcaseja mainostavia 

julisteita jaettiin tärkeimpiin kohteisiin 

keskusta-alueella

- 5000kpl muita showcaseja mainostavia 

fl yereita jaettiin tärkeimpiin kohteisiin 

keskusta-alueella

3. Music Export Finlandin internet-sivuilla 

julkaistiin esittelyt osallistujista yhteystietoi-

neen, esittelyt showcase-artisteista sekä linkit 

yritysten ja artistien omille internet-sivuille. 

Soittimessa kaikkien hankkeeseen osallistu-

neiden yritysten artistien kappaleita kuun-

neltavaksi.

4. Musexin nettisivuja linkitettiin ban-

nereilla sekä saksalaisten ammattilaislehtien 

(Musikmarkt ja Musikwoche) sivustoihin että 

merkittävien kansainvälisten musiikkimedi-

oiden sivustoihin (Music Week, Billboard.biz 

ja Record of the Day).

5. Sekä elo- että syyskuun FI Newslettereissä 

(4000 vastaanottajaa) markkinoitiin 

Popkommiin osallistuvia suomalaisyrityksiä 

ja showcaseja.

6. Popkommin messuosastolle teetettiin vi-

deokooste osallistuvien yritysten artistien 

musiikkivideoista. 
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Tuloksia:

MEDIA:

• Suomalaiset showcaset mainittiin 

laadukkaina Record of the Day:n ar-

tikkelissa. Lisäksi Paulina Ahokasta 

haastateltiin Billboardin Popkomm-

raporttiin. Musikmarktin välis-

sä ilmestyi Music Export Finlandin 

tuottama Popkomm-liite, jossa esi-

teltiin showcaseissa esiintyvät yhty-

eet, osallistuvat yritykset ja kerrottiin 

yleisesti suomalaisesta musiikista. 

Suomalaisshowcaseista kirjoittettiin 

bändiesittelyjen kera VIP-Bookingissa 

ja TIPissä.

• Motor FM kertoivat ohjelmissaan 

suomalaisista yhtyeistä ja ottivat aina-

kin kolme suomalaista artistia soitto-

listalleen. Lisäksi kaapelikanava Motor 

TV näytti showcaseartistien videoita.

o Music Export Finlandin Popkomm-

sivustoa ja musiikkisoitinta mainostet-

tiin Bilboardin, Record of the Dayn, 

Music Weekin, Musikmarktin ja Musik 

wochen nettisivuilla 

SOPIMUKSET:

• A1 Music sai esilisenssisopimuksen 

GSA-maihin, alikustannussopimuk-

sen ja uusi vanhan digitaalisen jakelu-

sopimuksen. Lisäksi he lisensoivat itse 

saksalaisen yhtyeen Pohjoismaihin. 

• Break A Leg Entertainment sai 

artistilleen kiertueen Saksaan, jul-

kaisusopimuksen joka kattaa koko 

Keski-Euroopan sekä digitaalisen le-

vityssopimuksen neljään maahan. 

• Helsinki Music Company sai kahdel-

le artistilleen julkaisut Pohjoismaihin 

ja Saksaan ja sai kaksi agentuuria kil-

pailemaan yhtyeensä Deep Insight.in 

edustuksesta Euroopassa.

• Kenola Music sai digitaaliset jake-

lusopimukset artistilleen kuuden eri 

jakelijan kanssa sekä yhden fyysisen 

jakelusopimuksen.

• Stupido Records sai Evilsonsille jul-

kaisusopimuksen Italiaan ja kiertueen 

Saksaan.

• Wolfgang Records sai levytyssopi-

muksen Blakelle sekä promoottorin 

Hanoi Rocksille Saksasta.

• UMO Jazz Orchestra tapasi Midemin 

jazz-ohjelman koordinaattorin, jon-

ka ansiosta he saivat showcasekeikan 

Midemiin 2007.

Wabe-klubin jazz-illassa lavalle nousivat Lenni-
Kalle Taipale Trio (Warner Music Finland), Iiro 
Rantala Trio (Rockadillo) ja UMO Jazz Orchestra. 

 Musiikki & Media,Tampere 27.-29.10.2006

Musiikki & Media -tapahtuma järjestettiin 

Tampereella 17. kertaa 27.-29. lokakuuta. 

Music Export Finland tuotti tapahtuman 

kansainvälisen sisällön ja kutsui tapahtumaan 

kansainvälisiä ostajia. Kokonaisuudessaan 

Musiikki & Mediaan osallistui yli 650 mu-

siikkialan ammattilaista, joista 78 oli ulko-

maalaisia vaikuttajavieraita. Vieraiden laatu 

oli kiistaton: Paikalle saatiin mm. Rolling 

Stone -lehden legendaarinen toimittaja 

David Fricke, Domino-levy-yhtiön perusta-

ja Laurence Bell ja Future of Music -kirjan 

kirjoittaja Gerd Leonhard. 

Music Export Finlandin tuottamiin pa-

neelikeskusteluihin osallistui yhteensä 16 

ulkomaista puhujaa. Paneelit suunniteltiin 

yhdessä panelistien ja Musiikki & Median 

kanssa. 

“I thought it was one of 
the best organised and 
most productive events I’ve 
seen” - David Mogendorff, 
MTV Networks, UK

“After this weekend I’m sure that I will be doing business 
and meetings with several Finnish contacts in the 

future” - Hannah Overton, XL Recordings, UK

”Musiikki & Media on tullut 
erittäin merkittäväksi 
vientitapahtumaksi koska 
sinne tulee ympäri maailmaa 
helvetin kovia tyyppejä.”
- Paavo Bäckman, Merceedees

Kuva vasemmalta oikealle: Melinda Newman (Billboard);, Pekka Sipilä (Music Export Finlandi, pj); 
Kimmo Valtanen(Sony-BMG Finland, tj) Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki; Daniel 
Lieberberg (Universal Music Germany A&R); Paulina Ahokas (Music Export Finland, tj); Asko Kallonen 
(Helsinki Music Company A&R).
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Musiikkimedian arvovieraisiin kuului 
Rolling Stonen David Fricke, jonka 
keynote interview -haastattelijana 
toimi  Helsingin Sanomien Harri 
Uusitorppa.  

”BREAKING THE (AIR)WAVES:

US MARKET ENTRY”:

Sat Bisla - Executive Vice President, A&R 

Worldwide/Musexpo (USA) 

Melinda Newman - ex West Coast Bureau Chief, 

Billboard (USA) 

Sam Riback - A&R Manager, Atlantic Records 

(USA) 

Evan Lipschutz - Director of A&R, Sony Music 

Int’l/Daylight Records (USA) 

Jay Frank - Head of Music & Label Relations, 

Yahoo! Music (USA) 

Adam Shore - General Manager, Vice Recordings 

(USA) 

Chris Williams - Program Director, “The Buzz” 

Atlanta (USA) 

Laurence Bell - Founder, Domino Records (UK)

”GLOBAL A&R FORUM”:

David Balfour, Record Of The Day (UK) 

James Foley, Record Of The Day (UK) 

Chris Foitle, A&R Manager, Epic Records (USA)

Lars Tengroth - A&R, Playground Music 

(Sweden)

Lenny Johnson - VP of A&R, TVT! Records 

(USA)

Markus Balk – Head of A&R, Gun Records 

(Germany)

Hannah Overton – A&R, XL Recordings (UK)

”EVENT AND MARKET INFO”:

Music Export Finlandin Paulina Ahokas esitteli 

vuoden 2005 markkina-arvotutkimuksen luvut, 

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen Jutta 

Jaakkola esitteli Suomen markkinoita, ja Nelosen 

Semira Ben-Amor esitteli tapahtumassa esiintyneet 

suomalaisartistit.

POIMINTOJA: 

• Kansainvälisille vieraille sekä keskeisille suomalaisille toimijoille järjestettiin vastaanotto Ravintola Hämeensillassa Tampereella. Tämä 

vastaanotto toteutettiin yhteistyössä Musiikki & Median ja Welldonen kanssa. 

• Music Export Finland koordinoi kaikille ulkomaalaisille vieraille oman isännän tapahtuman ajaksi. Vastaanoton jälkeen järjestetyssä 

Industry Awards –gaalassa istumajärjestys suunniteltiin niin, että vaikuttajavieraat istuivat kukin mahdollisimman lähellä heille potentiaalisia 

yhteistyökumppaneita. 

• Music Export Finland toteutti yhteistyössä AV-Discin kanssa DVD-kokoelman, jolla esiteltiin tapahtumassa esiintyneitä suomalaisar-

tisteja. Kokoelma jaettiin kaikille ulkomaisille vieraille, ja videoita näytettiin koko tapahtuman ajan konferenssihotelli Ilveksen aulassa 

plasmanäytöillä.

• Music Export Finland toteutti yhteistyössä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen (Fimic) kanssa ”speed meeting” -session, jonka aikana 

etukäteen ilmoittautuneet 18 suomalaista ammattilaista tapasi lyhyissä, 10 minuutin keskusteluissa, yhteensä 20 Music Export Finlandin 

kutsumaa ulkomaista avainhenkilöä. Yksittäisiä tapaamisia sessiossa oli n. 110.

Tuloksia: 

MEDIA: 

• Brittiläinen arvostettu musiikkialan 

ammattilaislehti Music Week kirjoitti 

laajan reportaasin tapahtumasta ”net-

tiblogissaan” sekä uutisoi tapahtuman 

ja suomalaisen musiikkiviennin mark-

kina-arvon kehityksen. 

• Amerikkalainen A&R Worldwide 

julkaisi raportin tapahtumasta. 

• Brittiläinen Record of the Day jul-

kaisi viikottaisen lehtensä pääjuttuna 

”Focus on Finland” -artikkelin, joka 

käsitteli suomalaista musiikkimarkki-

naa ja musiikkivientiä. Samaisessa leh-

dessä arvosteltiin myös useita Musiikki 

& Median showcase-keikkoja. 

• Amerikkalainen Popmatters-verk-

kolehti kirjoitti suomalaisten artistien 

levyarvosteluja sekä reportaasin tapah-

tumasta. 

• Australialainen The Australian 

Financial Review kirjoitti sivun artik-

kelin 

• Brittiläinen VIP-News julkaisi mar-

raskuun numerossaan pääjuttuna kak-

sisivuisen reportaasin tapahtumasta.

JULKAISU- JA 

JAKELUSOPIMUKSET:

• Passionworks-yhtye aloitti yhteis-

työn saksalaisen markkinointiyrityk-

sen kanssa. Yhteistyön ensimmäinen 

konkreettinen tulos on yhtyeen kappa-

leen päätyminen TV-kampanjoidulle 

kokoelmalle, joka julkaistaan Saksassa, 

Itävallassa ja Sveitsissä. 

• Merceedees Tuotanto vei loppuun 

Berliinin Popkomm-tapahtumassa 

alulle pannut neuvottelut Bloodpit-

yhtyeen Saksan kiertueesta. Lisäksi 

Bloodpitille tarjottiin julkaisuso-

pimusta Isosta-Britanniasta, jatkoa 

USA:n yhteistyösopimukselle sekä 

esiintymistarjouksia ensi kesän festi-

vaaleilta. Merceedees aloitti myös neu-

vottelut mobiilijakelusta ja -myynnista 

Kiinassa.

• 22-Pistepirkko löysi seuraavalle al-

bumilleen tuottajan, Mark Kramerin 

• Fullsteam Records neuvotteli 

OTTEITA MUSIIKKI & MEDIAN 2006 TUTKIMUSRAPORTISTA:

• Lähes 90% tutkimukseen vastaajista piti seminaarien aiheita mielenkiintoisina tai jokseenkin mielenkiintoisina

• Suurin osa aiempina vuosina käyneistä oli sitä mieltä että tapahtuma on kehittynyt parempaan suuntaan. Suurin yksittäinen huomio oli 

tapahtuman kansainvälistyminen. Tapahtumaa pidettiin myös entistä ammattimaisempana ja monipuolisempana. Yleinen tunnelma oli, 

että tapahtuma on kasvanut musiikkibisneksen rinnalla ja pysynyt hyvin ajan hermolla.

• Lähes kaikki haastatellut kokivat hyötyneensä tapahtumasta tavalla tai toisella. Ylivoimaisesti suurin hyöty oli yhteysverkkojen ylläpito ja 

kasvattaminen.

• Moni mainitsi konkreettisena hyötynä uuden sopimuksen tai muun yritykselle koituneen käytännön hyödyn

• Tapahtumaa koskevia erityisiä tyytyväisyyden kohteita tiedusteltiin haastattelussa avoimella kysymyksellä. Eniten kiitosta tuli tapahtumasta ko-

konaisuutena. Paketti oli vastaajien mukaan kattava. Moni oli erityisen tyytyväinen myös seminaareihin sekä tapahtuman kansainvälisyyteen.

Lapkolle ja Callistolle jakelu- ja pro-

mootiosopimuksen Saksaan. 

• TWU Music sai yhtyeilleen mm. 

kiertuetarjouksen Englantiin, esiinty-

misen saksalaiselle festivaalille. Näiden 

lisäksi yhtiö sai alulle kansainvälisen 

keikkamyyntisopimuksen.

ESIINTYMISET:

• Saksalaisen Popkomm-festivaalin 

ohjelmapäällikkö Dirk Schade kiin-

nitti Von Hertzen Brothersin (Dynasty 

Recordings) ensi vuoden ohjelmistoon.

• Rubik (Fullsteam Records) ja Islaja 

(Fonal) kiinnitettiin ensi vuoden 

Eurosonic 2007 -festivaalin ohjel-

mistoon. Rubik kiinnitettiin myös 

esiintymään Ruotsin suurimmalle 

festivaalille Hultsfrediin, Toronton 

Canadian Music Weekiin ja South by 

Southwestiin Austiniin.

• Moskovalaisen IKRA-klubin pro-

moottori Grigory Goldenzwaig aikoo 

kiinnittää klubin vuoden 2007 oh-

jelmistoon kaksi tapahtumassa näke-

määnsä yhtyettä. 

Kemopetrol (Plastinka-Sony-BMG)

Suomalaisille musiikkialan ammattilaisille 
ja kansainvälisille ostaja-, vaikuttaja- ja 

mediavieraille esiintyi 22 suomalaista 
artistia ja yhtyettä.

Gerd Leonhardin keynote speech.
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Vuoden 2007 kärkihankkeen valmistelu

Vuoden 2007 kärkihankkeen Pohjois-

Amerikan vientihankkeen valmistelu aloi-

tettiin jo syksyllä 2005, mutta käytännössä 

tuotanto lähti käyntiin vuoden 2006 alussa, 

kun Music Export Finland aloitti neuvotte-

lut amerikkalaisen markkinointi- ja tuotan-

toyhtiön Tsunami Entertainmentin kanssa. 

Tsunami valitsi n. sadan hakijan joukosta 

neljä suomalaisartistia kiertueelle, jonka 

lisäksi saman markkinointisateenvarjon alla 

esitellään useita suomalaisia artisteja South 

By Southwest (SXSW) ja Canadian Music 

Week (CMW) -tapahtumissa. 

Kesän 2006 aikana neuvoteltiin mu-

siikkialan rahoitus, ministeriöiden osallis-

tuminen sekä kaupalliset yhteistyökump-

panit. Syksyllä 2006 Music Export Finland 

ja Tsunami valmistelivat kiertueen markki-

nointi- ja tuotantosuunnitelmat ja valitsivat 

tuotantohenkilöstön. Kiertueen agentiksi 

vahvistui The Agency Group ja soittopai-

koiksi Los Angelesin ja New Yorkin Knitting 

Factoryt, Drake Underground Torontossa 

ja Uncle Flirty’s Austinissa. Samaan aikaan 

New Yorkissa järjestettävää musiikinalan 

seminaaria varten neuvoteltiin media- ja 

tuotantoyhteistyökumppanit sekä aloitettiin 

valmistelujen yhteistyö Suomen New Yorkin 

konsulaatin ja Sibelius-Akatemian kanssa. 

Kansainvälinen tiedotus,
markkinointi ja PR

Music Export Finlandin 
kansainvälinen tiedotus, 
markkinointi ja PR-toiminta 
sisältävät aktiivisen kansain-
välisen suhdetoiminnan 
lisäksi niin säännöllistä kuin 
projekti kohtaistakin viestintää 
uutiskirjeiden, tiedotteiden 
ja internet-sivuston sekä 
ammattilaisiin kohdennetun 
mainonnan muodossa. Music 
Export Finland tuottaa myös
promootiomateriaalia 
yhteistyössä eri kumppaneiden 
kanssa jaettavaksi kansain-
välisille musiikkialan 
ammattilaisille.

Jatkuva tiedotus

Music Export Finlandilla on tietokannassaan 

noin 600 kansainvälistä mediakontaktia, joil-

le voidaan lähettää tiedotteet suoraan omaan 

sähköpostiin. Music Export Finlandin, 

Fimicin, Rumban ja ÄKT:n yhteinen, ker-

ran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje FI 

News tiedottaa niin koti- kuin ulkomaisil-

lekin ammattilaisille suomalaisten musiikin 

tekijöiden, kustantajien, levy-yhtiöiden, 

promoottorien, managereiden ja järjestöjen 

tuoreimmista kuulumisista, esimerkiksi kan-

sainvälisistä julkaisuista, kiertueista, palkin-

noista ja nimityksistä. Uutiskirje lähetettiin 

Music Export Finlandin tietokannan kautta 

12 kertaa noin 4 100 musiikkialan ammatti-

laiselle, joista 3500 on ulkomaisia. Jokaiseen 

uutiskirjeeseen sisältyi myös pari, kolme pää-

uutista, joihin sisällytettiin tietoa kulloinkin 

ajankohtaisista ammattilaistapahtumista ja 

niihin osallistuvista suomalais delegaatioista. 

Projektikohtainen tiedotus
Laajempien yhteismarkkinointihankkeiden 

yhteydessä laadittiin ja toteutettiin erilliset 

kansainväliset ja kotimaiset tiedotuskampan-

jat. Kotimaisen tiedotuksen tavoitteena oli 

lisätä suomalaisten ammattilaisten tietämystä 

kansainvälistymiseen tarjolla olevista tukira-

kenteista, mahdollisuuksista erilaisiin yhteis-

kampanjoihin, keskeisistä kauppapaikoista ja 

-verkostoista sekä ohjata heitä Music Export 

Finlandin toiminnan pariin. 

Kansainvälisten (englanninkielisten) tie-

dotteiden läpimenoa ja vaikutusta seurattiin 

aktiivisesti sekä ennen tuotantoja henkilö-

kohtaisin kontaktein että julkaisuiden jälkeen 

mediaseurannalla. Mediaseurannan tulokset 

on kerätty, ja ne ovat luettavissa Music Export 

Finlandin toimistossa. 

27. lokakuuta Musiikki & Media -tapah-

tuman yhteydessä Tampereella järjestettiin 

tiedotustilaisuus, jossa julkistettiin suoma-

laisen musiikkiviennin markkina-arvotutki-

muksen tulokset. Paikalle kutsuttiin yhteis-

työssä Musiikki & Media –tapahtuman sekä 

Medianoche Oy:n kanssa yhteensä 35 avain-

toimittajaa.

Jatkuva markkinointi: 
Internet-sivusto 
ja bannerit
Music Export Finlandin internet-sivuston 

www.musex.fi  sisältöä päivitettiin vuoden 

2006 aikana 130 kertaa, minkä lisäksi sin-

ne tuotettiin tarvittaessa päivä- ja projekti-

kohtaista sisältöä. Edellisvuonna aloitettu 

sivuston perusteellinen uudistamisprosessi 

saatettiin valmiiksi. 

Nettisivusto tarjoaa mm. seuraavaa:
- tiedot kaikista vientitapahtumista, niihin 

osallistuvista suomalaisista yrityksistä sekä 

mahdollisista showcaseista yksityiskohtineen

- kaikki suomen- ja englanninkieliset tie-

dotteet ja FI News -uutiskirjeet ja musiik-

kiviennin markkina-arvon julkaistut tutki-

mukset 

- tietoa Music Export Finlandin jäsenjärjes-

töistä sekä linkki- ja kontaktivalikoiman

- tietoa suomalaisille ammattilaisille kan-

sainvälisistä ammattilaistapahtumista, Music 

Export Finlandin tukitoimenpiteistä sekä 

muista musiikkiviennin tuki- ja rahoitus-

lähteistä ja niiden toiminnasta.

Midem 2006 -avajaistuotantoon liittyvä

internet sivusto löytyi sekä www.musex.fi 

-sivustolta että omasta osoitteestaan www.

musex.fi /midem2006, kuten kaikki muut 

vientitapahtumat. Sivuston erikoisuus oli 

Moosic Player, jonka kautta kaikilla kävijöil-

lä oli mahdollisuus kuunnella Midem 2006 

-tapahtumaan osallistuvien suomalaisyritys-

ten edustamaa musiikkia. Soitin on Tezoma 

Solutionsin kehittämä palvelu, ja se sisälsi 

140 suomalaisen artistin tuotantoa. 

Kansainvälisten musiikkialan ammatti-

laisten ohjaamiseksi www.musex.fi -sivustolle 

sivustoa linkitettiin keskeisimpiin kansainvä-

listen ammattilaisten seuraamiin verkkosivus-

toihin ja uutiskirjeisiin bannereiden avulla. 

Näitä bannerikampanjoita toteutettiin mm. 

Eurosonicin, Midemin, Musexpon, Great 

Escapen, Popkommin ja Musiikki & Median 

yhteydessä. 

 Sähköinen tietokanta

Music Export Finland kartoitti suomalaisille 

toimijoille potentiaalisia yhteistyökumppa-

neita ja kontakteja, jotka tarjottiin suoma-

laisten ammattilaisten käyttöön www-sivus-

ton yhteydessä olevan sähköisen tietokannan 

avulla. Kullakin Music Export Finlandin 

jäsenjärjestöllä on siihen omat käyttäjätun-

nuksensa ja salasanansa, jotka ovat heidän 

jäsenistönsä käytössä. Tietoja päivitettiin 

jatkuvasti, ja koko vuoden ajan tietokannas-

ta löytyivät vähintään 4100 kansainvälisen 

kumppanin yhteystiedot. Niitä voi haluttaessa 

etsiä ja lajitella maittain, musiikkigenreittäin 

tai funktioittain.

Tilastopalvelun kävijämäärätilastojen pe-

rusteella www.musex.fi -sivuston vuoden 2006 

kävijämäärä kasvoi miltei kolminkertaiseksi 

vuoteen 2005 verrattuna. Kaiken kaikkiaan 

vuonna 2006 erillisiä kävijöitä www.musex.fi 

-osoitteessa vieraili 213 000 kpl

Kontaktit, selvitykset ja oppaat

PR-oppaat (US, UK, Saksa)

Music Export Finland toteutti ja tilasi toi-

mialan suuren kysynnän vuoksi kohdenne-

tut markkinaselvitykset kolmesta keskeisestä 

markkina-alueesta:Saksasta, Iso-Britanniasta 

ja Yhdysvalloista. PR-oppaat liitettiin 

Music Export Finlandin Internet-sivuston 

Ammattilaisille-osioon, ja suomalaiset toi-

mijat pääsevät lukemaan niitä Music Export 

Finlandin jäsenjärjestöistä saatavilla salasa-

noilla. 
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Sisäinen markkinointiviestintä

Strategiatyöskentely ja -seminaari

Musiikkiviennin kehittämiseksi ja suomalai-

sen musiikkiviennin vision kirkastamiseksi 

vuoden 2005 marraskuussa aloitettu suo-

malaisen musiikkiviennin kehitysstrategiatyö 

yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa valmistui 

alkuvuodesta 2006. Kyselyyn ja keskusteluun 

osallistui yhteensä 95 alan yritystä sekä kaikki 

Music Export Finlandin jäsenjärjestöt. 

Tätä työskentelyä Music Export Finland 

jatkoi järjestämällä 25.8.2006 suomalaisen 

musiikki–viennin strategiaseminaarin Aino 

Acktèn huvilalla Helsingin Laajasalossa. 

Seminaariin osallistui edustajia kustakin 

Music Export Finlandin jäsenjärjestöstä, yh-

teensä 35 musiikkiviennin keskeistä strategia. 

Seminaarissa kirkastettiin suomalaisen mu-

siikkiviennin visiota, määriteltiin strategisia 

ja operatiivisia toimenpiteitä sekä pohdittiin 

tulevien vuosien kärkihankkeita musiikki-

viennissä.

Seminaarin aluksi ministeriöiden edus-

tajat pitivät puheenvuoronsa. Kauppa- ja 

teollisuusministeriöstä puhumassa olivat yli-

tarkastaja Petra Tarjanne sekä neuvotteleva vir-

kamies Raila Kehälinna, Opetusministeriöstä 

ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja Ulkoasiain–mi-

nisteriöstä kulttuuriyksikön päällikkö Timo 

Heino. Tämän jälkeen osallistujat työstivät 

seminaarin puheenjohtajan Markku Ruuskan 

SILE-konsultointi

Music Export Finland toimii Kauppa- ja 

teollisuusministeriön ja Uudenmaan TE-

keskuksen organisoiman sisältöliiketoimi-

alan kehittämisprojekti SILE-hankkeen 

Jalostamona, jonka avulla Music Export 

Finland kannustaa ja ohjaa alan yrityksiä 

eri rahoitus–instrumenttien käyttöön sekä 

tarjoaa TE-keskuksen subventoimaa asian-

tuntija-apua pk-yrityksille. Alan parhaiden 

asiantuntijoiden apua on saatavilla mm. yri-

tyksen liiketoiminnan suunnitteluun, tuo-

tekehitykseen, kansainvälistymiseen, rahoi-

tukseen, verkostoitumiseen, markkinointiin 

ja sopimusjuridiikan kysymyksiin KTM:n 

hyväksymiltä alan ammattilaisilta.  Vuonna 

2006 Music Export Finlandin SILE-hank-

keen palveluita käytti 64 yritystä.

”En olisi ikinä osannut 
etsiä vastaavanlaatuisia 
asiantuntijapalveluita ilman 
Musexin SILE-tapaamista. 
Musex on onnistunut erittäin 
hyvin esittelemään näitä 
olemassa olevia palveluita niitä 
tarvitseville pienyrityksille.” 
- Jukka Immonen / Fried Music

(Plantrainer Oy) johdolla musiikkiviennin 

visiota vuodelle 2012.

Neuvontapalvelut

Music Export Finland tarjosi vuoden aikana 

päivittäin musiikkiviennin neuvontaa alan 

ammattilaisille. Yrityskohtaisia koulutuksia 

tehtiin erilaisten vientihankkeiden yhteydes-

sä. Music Export Finland ohjasi kansainvä-

listymisen ensiaskeleita ottavia yrityksiä käy-

tännön asioissa, kehitti kontaktiverkostoja, 

avusti sopivien esittäytymispaikkojen saannis-

sa sekä hioi markkinointiviestinnän materi-

aaleja. Alalla ja viennin parissa jo pidempään 

toimineille yrityksille tarjottiin menetelmien 

päivittämistä sekä ajankohtaisten markkinoi-

den ja verkostojen kartoittamista. 

Oppilaitos- ja koulutuskäynnit

Toiminnanjohtaja Paulina Ahokas ja tuot-

tajat Konsta Klemetti ja Ville Kilpeläinen 

vierailivat useissa oppilaitoksissa, kokouk-

sissa, sidosryhmätapaamisissa, seminaareissa 

ja messuilla luennoimassa luovan talouden 

ja musiikkiviennin edistämisestä.  Vuonna 

2006 luennointeja oli mm. Fintrassa, 

Helsingin Ammattikorkeakoulussa, Humak:

ssa, Sibelius-Akatemiassa, Nokian kv-toi-

mittajapäivillä ja Ulkoasianministeriön 

kv-toimittajavierailuiden yhteydessä, 

Pohjois maiden ministerineuvoston koko-

uksessa, Maakuntaliiton luovan talouden 

seminaarissa, Rotaryiden kevätkokouk-

sessa, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) 

luovan talouden kehittämis tapaamisessa, 

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) se-

minaarissa. 

 Myyntikoulutus

Music Export Finland järjesti Opetus-

ministeriön rahoituksella perjantaina 8. 

syyskuuta 2006 myyntivalmennuksen mu-

siikkiviennin ammattilaisille.

Ensimmäistä kertaa järjestetty valmennus-

päivä tähtäsi myynnin erikoisosaamisen ke-

hittämiseen ja oli suunniteltu erityisesti mu-

siikkialan toimijoita varten. Valmennuksen 

aikana osallistujat saivat käytännön työkaluja 

sekä inspiraatiota tuloksellisen myyntipro-

jektin kaikkiin vaiheisiin. Valmennuksen to-

teuttanut Trainers’ House on Suomen johtava 

valmennusyritys, jonka kokemus tehokkaassa 

myyntivalmennuksessa on satojen onnistu-

neesti toteutettujen projektien tulos.

”Oma viejän tai oikeastaan myyjän asenne tuli kovemmaksi ja tavoitteet nousivat. Se antoi lisää 
työkaluja pääkoppaan. Erittäin hienoa, että tällaista järjestetään.” - Paavo Bäckman, Merceedees

”Koulutuksesta oli suuri apu, sain hyviä toimintamalleja joita otan käyttöön työssäni heti. Toimintani 
tehostuu huomattavasti koulutuksen ansiosta. Juuri tämmöistä koulutusta kaipaan. Musiikkialalla 
myyntityö on ollut huonosti arvostettua ja näillä opeilla saan hyvin muutettua entisen takapainoisen 
tilausten vastaan ottamisen uuteen aktiiviseen tarjousten tekemiseen ja jatkuvaan kontaktointiin 
uusiin asiakkaisiin päin. Miljoona miljoona miljoona ruusua.” - Olli Peuhu, Club for Five



32  | music export finland 2006  |  33music export finland 2006

 Yritysklinikka

Music Export Finland järjesti 13.6.2006 mu-

siikkialan yritysklinikan yhteistyössä SILEn, 

Diges ry:n, Sibelius-Akatemian, Suomen 

Musiikkikustantajat ry:n, IndieCo ry:n ja 

Elvis ry:n kanssa. Klinikka selvitti osallistu-

jille mitä yrityskohtaisia tukia musiikkialan 

yrityksille on tällä hetkellä liiketoimintansa 

kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen ja 

miten niitä voi saada. Lisäksi Air Chrysalis 

Scandinavian toimitusjohtaja Ben Malén 

kertoi, miten sävellyksiä tuotteistetaan ja le-

vitetään ulkomaille. Osallistujilla oli päivän 

aikana myös mahdollisuus käydä SILE-jalos-

tamon kanssa kahden kesken läpi yrityksen 

tilannetta ja arvioida mahdollisuuksia erilai-

siin tuki- ja palveluratkaisuihin sekä tarvetta  

saada SILE-konsulttien palveluita.

Klinikassa puhuivat Ben Malén (Air 

Chrysalis), Leena Hoppania (KTM/TE-kes-

kus/SILE-projektipäällikkö), Jani Jalonen 

(Elements Music), Timo Argillander (Digital 

Media Finland), Paulina Ahokas (Music 

Export Finland). Lisäksi kaikki SILE-jalos-

tamot esittäytyivät osallistujille, joita paikalla 

oli lähes 70. 

”Yritysklinikka on hyvä 
juttu ja viisastuin siellä 
oikeasti”
- Mia Holopainen, 
Eat This Music

Suomalaisen musiikkiviennin 
aseman edistäminen

Music Export Finland kävi toimintavuoden 

aikana jatkuvasti dialogia useiden ministe-

riöiden kanssa musiikkiviennin aseman ja 

mahdollisuuksien edistämisestä. Tälle työl-

le luovat pohjan Music Export Finlandin 

jäsenjärjestöjen kattavuus sekä tulokselliset 

musiikin vientihankkeet. Toiminnanjohtaja 

Suomalaisen musiikkiviennin delegaatio esitteli  musiikkiviennin kehitysstrategian pääministeri Matti 
Vanhaselle Kesärannassa 28.2.2006

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi Midemin 
avajaisiltatuotannon kansainvälisessä tiedotustilaisuudessa.

oli jatkuvassa keskusteluyhteydessä kauppa- ja 

teollisuusministeriön, opetus ministeriön, 

ulkoasianministeriön, valtionvarainministe-

riön sekä valtio neuvoston edustajien kanssa 

sekä osallistui aktiivisesti kolmen ministeriön 

yhteisen kulttuuri vientihankkeen eri työryh-

mien työskentelyyn. 

Onnistumisen mittarit

Musiikkiviennin markkina-arvon tutkimus

Music Export Finland tilasi Media Clever 

Oy:ltä suomalaisen musiikkiviennin mark-

kina-arvo ja rakenne 2005 –tutkimuksen. 

Tutkimuksen toteutukseen osallistuivat myös 

Ääni- ja kuvatallennettuottajat ÄKT ry sekä 

Suomen Musiikkikustantajat ry. Tutkimuksen 

tuloksista havaitaan, että musiikkiviennin 

arvo on kasvanut keskimäärin 40% vuodes-

sa aikavälillä 1999–2005 kasvaen vuodesta 

2004 vuoteen 2005 seitsemällä miljoonalla 

eurolla.  Musiikkiviennin kokonaismarkki-

na-arvo oli vuonna 2005 yhteensä 29 mil-

joonaa euroa. 

Tutkimuksen tulokset toimitettiin paitsi 

tärkeimmille kansainvälisille medialle ja 

avainhenkilöille, myös suomalaisille medi-

alle ja julkisen sektorin edustajille.

Music Export Finland arvioi vuoden 2006 aikana toimintansa onnistumista 
1) suomalaisille musiikkialan ammattilaisille tarjoamiensa palveluiden tuloksellisuudella
2) suomalaisten tuotteiden saamalla media- ja ammattilaishuomiolla
3) markkina-arvon tutkimuksella
4) asiakaspalautteilla

Palveluiden tuloksellisuus sekä media- ja ammattilaishuomio on käsitelty hankkeiden ja Music Export
Finlandin tarjoamien palveluiden kuvausten yhteydessä. 
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Asiakaspalautteita

- ”Music Export Finland on hyvä ovien 
avaaja ja tuo uusia kontakteja meidän 
yrittäjien ulottuville. Kyllä se potkii 
meitäkin eteenpäin ja kannustaa 
hakemaan uusia kontakteja eikä 
vain luottamaan niihin jo olemassa 
oleviin peruskontakteihin.” 

Niko Nordström, Helsinki Music Company 

- ”Musexin järjestämät tapahtumat ovat olleet hyvin organisoituja, 
ja siellä on tehty tuloksellista työtä. Sen takia olemme lähteneet 
hankkeisiin mukaan: siihen ympäristöön ja niihin puitteisiin 
on ollut hyvä lähteä. Musexin kanssa tietää mitä saa.” 

- ”Me keskustelemme musexlaisten kanssa monesti 
ennen tapahtumia; keitä keskeisiä ostajia tapahtumaan 
on tulossa ja käymme läpi ketkä ovat mielenkiintoisia, 
hyödyllisiä kontakteja juuri meille.” 

Sami Peura, Sam Agency Oy 

- “Musexilla on järkyttävän 
kova verkosto musabisneksen 
toimijoihin: monta kertaa saamme 
yksittäisinä yrittäjinä uskottavuuden 
ostajille heidän kauttaan.”

- ”On kova juttu, kun New York 
Times sanoo, että Suomen Musex on 
maailmanlaajuisesti tehokkaimpia 
musiikkiviennin edistäjiä ja monet 
maailman isoimpien messujen 
messujen johtohenkilöt sanovat, 
että yksikään promootiotaho 
maailmassa ei hoida asioita niin 
hyvin kuin teidän Musex. Ja sitä 
tulee koko ajan sitä palautetta!”

Paavo Bäckman, Merceedees 

4. Henkilöstö
Music Export Finlandin toimisto sijaitsee 

Kaapelitehtaalla Helsingin Ruoholahdessa. 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi FM 

Paulina Ahokas, jonka vastuulla oli kokonais-

budjetti ja toiminnan kehittäminen. Tuottaja 

Ville Kilpeläisen vastuualueena ovat SILE-

konsultointi, internet-sivusto, Musiikki 

& Media -yhteistyö sekä Ison-Britannian, 

Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan hank-

keet ja kontaktit. Tuottaja Konsta Klemetti 

hoitaa Japanin ja Keski-Euroopan. 

Hankkeita, jonka lisäksi hänen tehtävänään 

on yhteydenpito suomalaisiin asiakkaisiin. 

Yhdistyksen business controllerina toimi 

1.3.2006 alkaen Mikko Honkanen.

Toiminnanjohtajan ollessa virkavapaalla 

marras-joulukuun, vt. toiminnanjohtajana 

toimi Ville Kilpeläinen. Konsta Klemetin 

isyysloman aikana syyskuussa sijaisena toimi 

Maria Candia. Vuoden 2007 kärkihankkeen, 

Pohjois-Amerikan kiertueen valmisteluun 

toiminnanjohtajan vapaan aikana osallistui 

myös Silke Hölker, joka toimi projektituot-

tajana kuuden viikon ajan marras-jouluk-

kuussa.

Music Export Finland antaa säännölli-

sesti toimialan opiskelijoille ja alasta kiin-

nostuneille henkilöille mahdollisuuden 

työharjoittelun suorittamiseen. Vuonna 

2006 harjoittelijoita oli kaksi; Kaisa 

Väisänen toimi harjoittelijana vuoden alus-

ta toukokuun 19. päivään asti ja Jyväskylän 

Ammattikorkeakoulun opiskelija Tuomo 

Tähtinen oli työharjoittelussa 26.5.2006 

alkaen aina vuoden loppuun asti. 

Laajimmissa yhteisvientihankkeissa 

Music Export Finlandia avusti myös useat 

projektiapulaiset, jotka toimivat messu-

emäntinä ja –isäntinä sekä avustivat hank-

keiden tuotannossa paikan päällä.

Paulina Ahokas
toiminnanjohtaja

Konsta Klemetti
tuottaja

Mikko Honkanen
controller

Ville Kilpeläinen
tuottaja

Kaisa Väisänen
harjoittelija

Tuomo Tähtinen
harjoittelija

5. Hallinto
Yhdistyksen asioista vastaa hallitus, johon 

kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen 

muuta varsinaista jäsentä sekä viidestä seit-

semään varajäsentä. Yhdistyksen syyskokous 

päättää hallituksen varsinaisten jäsenten ja 

varajäsenten lukumäärät sekä valitsee pu-

heenjohtajan, muut varsinaiset jäsenet ja 

varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan 

vara puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi 

on kalenteri vuosi.

Yhdistyksen hallituksen kuului vuon-

na 2006 puheenjohtajan lisäksi 5 jäsentä. 

Hallitukseen vuonna 2006 kuuluivat

- Pekka Sipilä, puheenjohtaja, 

Musiikkikustantajat (varajäsen Tom Frisk)

- Kai Amberla, Teosto ry/FIMIC (Katri 

Sipilä)

- Eero Lupari, ELVIS ry (Martti Heikkilä)

- Riku Pääkkönen, ÄKT ry (Veikko 

Koivumäki)

- Paavo Bäckman, IndieCo ry (Juha Kyyrö)

- Jouni Nieminen, Muusikkojen Liitto ry 

(Leevi Leppänen)

Hallitus kokoontui vuoden 2006 aikana 

9 kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 

7.4.2006 ja syyskokous 19.10.2005.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi 

Tilintarkastustoimisto Aaltonen & Co Ky, 

vastuullisena tilintarkastajana HTM Jukka 

Silvo. 

6. Asiakkaat ja 
yhteistyöyritykset

16 Inch
8 Tracks Magazine
92Dawn Recordings
A1 Music Oy
A4 Media
Aito Records Oy
Aitoon Kirkastusjuhlat
Akumiitti
ALL STUDIO FINLAND
Anttila Oy
Apaja
Art Inn Consulting Oy
Asianajotoimisto Karjalainen Oy
Audio Riders Oy
Auran Aallot
Auraviihde Oy
AV-Disc Oy
B Publishing
Backbeat 
BACKLINE RENTAL FINLAND OY 
LTD
Bad Habits Oy
Bare Bone Business Oy
Belides Oy
Benjon Oy

Asiakkaat  315 kpl

Blue Magnum Oy
Blue Violet Agency 
Bonson Kommunikation
Bose Finland
Break A Leg Entertainment Oy
Broadcasters
BTJ Kirjastopalvelu Oy / Aksentti
Capemount Records / CNF Broadcasting
Catch-22
CDON AB
Cleaning Women
Clockwork Music Management
Club for Five 
CNCD Oy
CNF Broadcasting
Combat Rock Industries
Comixpress Tmi
Cool Records Finland Oy
Core Studios
CreaM / Oulun yliopisto
Creative Labs
Crystal Eye Oy
Dex Viihde Oy
Different Level
Diges ry

Disco Blanco
Discopress Ltd.
DMD Agency
Driwe Oy
Driver 8 Recordings Oy
Dynamic Arts Records
Dynamoid Oy
Dynasty Recordings Oy
Eastborder Promotion Oy
Eat This Music Oy
Edel Records
Eiran Potero / Oy Taikku-Yhtiöt Ab
Eiran Potero / Suomen
Rockfestivaalit Oy
Eiran Potero / Wanaja Event Oy
Ektro Records
Elements Music Oy
Elisa Oyj
ELVIS ry
ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYS 
ELMU RY/ NOSTURI
EMI Finland Oy
Encore Music Oy
Enporia Oy
ESEK

Exogenic Oy
Extra Viihde Oy
Fast Freddie Productions
FBI EVENT MARKETING OY
F-communications
Festium Oy
Finnish Metal Events Oy
Five Spot Oy
Flop Music Oy
Fonal Records
ForumVirium Helsinki
Free Agent Records Oy
Free Record Shop Finland Ky.
Frozen North Audio
Fullsteam Records
Gashopper
GbFam Records
GNT Finland Oy / Hot-One Group
GRAMEX Ry
Grandpop Records Oy
Hasan & Partners
Head Inhimillinen Tekijä
Helmi Levyt tmi
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Helsingin kaupungin nuoriso-
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asiainkeskus
Helsingin rock and roll oy/Tavastiaklubi
Helsingin Sanomat / Musiikkilataamo
Helsinki Music Company
Hoedown Tmi
Honest Productions Oy 
Hype Records
Ilosaarirock
Indie Jones
Irrational Tuotanto / Sarabee Music
J.Karppanen Oy
Jiffel
Johanna Kustannus Oy
Jyväskylä University of Applied Sciences
Kaapelitehdas
Kampin Komppi Oy
Karaoke Service Finland Ltd
KARJALAINEN
Kenola Music
KHY Suomen Musiikki Oy
Killpretty ky
King Foo Entertainment
Kinkt Records
Kivi Music Group
Klikkicom Oy
Koetinkivi Oy
Kool Kat Records Oy
KP Complete Control Oy
KTM / SILE - projekti
Kulttuuri- ja kongressikeskus 
VERKATEHDAS
Kulttuuriareena Gloria
KULTTUURITALO
Kulttuuritalo Telakka
Kumina Music Oy
Kuru Records
Kustannusosakeyhtiö Kärki
Kuutamotuotanto / Aino-Kuutamo 
Uusitorppa
Lahden Messut
Lahden Sibeliustalo Oy
Levy-yhtiö
Live & Loud Ky.
Live Lightning & Sound Design
Love Kustannus Oy
LS Management
Lychee Productions
Man Made Music
Manager Tuotanto Oy
Master Disc Oy
Media Clever Oy
Medianoche Oy
Mediaporras
Melodia Oy/ Eastway
Merceedees Tuotanto Ky
Meteli.net / Festarit.fi  / Klassinen.fi  / 
Nemesys Oy
MindTrek r.y.
Momentum Helsinki
Monstereo Management
Moskito Television
MTG MUSIIKKITUOTTAJAT
GROUP OY
MTR Music Oy
MTV Oy
MTV3
MuFarang International
Music Makers Oy
Musiikki & media
Musiikkituotanto Ukkokiekuu Oy
Myy -Promotion
Nelonen
Nem-Booking Oy
Neverland Music

Next Big Thing Oy
Noise.fi 
Noisy Promotion Oy Ab
NOKIA
Nordisk Film&TV
Ohjelmapalvelu J.Airaksinen
Ohjelmatoimisto KRP Agency
Ohjelmatoimisto Pommilaukka
Omfalos tmi
On The Rocks Oy
Ondine Oy
Oulun Musiikkivideofestivaalit
Oy Basso Media ltd.
Oy Bonnier Amigo Music Finland Ab
Oy Fin-Friitala Ab (Fonal Records)
Parole Music Oy
PartySan Concert Promotion
peltirumpu oy / PTO Viihde OY
PIIAF
Piikkikasvi Agency Oy
Plastinka Records
Playground Music Scandinavia
Playground Productions Oy Ab
Pluto
Poko Records
Polarartistit Oy
Pop Business
Poplandia Music Oy
Popmedia Finland Oy
Pore/Cymbidium
Pori Jazz
Production Factory Finland Oy
Provinssirock / Selmu ry
Provisual Oy
PV-Supa Oy
RAB Finland
Rabbit Films Oy LTD.
Radio 882 & Rogmo Fm
Radio Vaasa
Ranka Kustannus Oy
Ravintola Zivago Oy / 45 Special
R-Beat & DBTL
Ricky-Tick Records Oy
RMC Tapahtumatekniikka
Rockadillo Records
Rockperry
Rockpolis Oulu
Rosstrom Productions Ltd Oy
Rowan3 Productions Oy
Rubato Music Oy
Rytmiheikit Ky
Rähinä Records
Sahamusic
Sakara Records Oy
Sam Agency Oy 
Sanoma Lehtimedia / Viikkolehti Seepra
Satama Finland Oy
SATU ry
Scandinavian A1 Music Oy 
Seawolf Studios Oy / Wolfgang Records
Securycast Oy
Seinäjoen Vauhtiajot Oy/ Speed 
Promotion
Sellosali, Espoo
Selvis-lehti
Seura/Yhtyneet Kuvalehdet Oy
Sibelius-Akatemia
Slo-Mo Productions Oy
Solimatic Music Oy
Solina Records
Sony BMG
Sony/ATV Music Publishing
Soundi / A-lehdet
Sounds Like Suomi

soundtrack studiot/ 100% Record 
company
Spin-farm Oy
SSG Management LTD
STARA MEDIA OY / VIIHDELEHTI 
STARA
Starcut Ltd
Stars-Music
Stay Heavy Oy
Stupido Records
Subtv Oy
Sugar House Publishing Ay
Sumu Records Oy
Suomalaisen Musiikin Tiedotuskeskus/
Teosto Ry
Suomen Biisi Oy
Suomen Metrotuotanto Oy
Suomen Musiikki Oy
Suomen Musiikkikustantajat ry
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Suomen Paikallissanomat Oy
Suomen Surinam
Suomen tietotoimisto
Suomen Ääni- ja
kuvatallennetuottajat ry
Suomi Mediaplanet Oy
Suosikki/Yhtyneet Kuvalehdet Oy
Supersounds Distribution
SUPERSOUNDS MUSIC OY
Susamuru Oy
Swelcom Oy
Svengali Productions
Syvällä Pelissä dvd-magazine &
nettisivusto
T:mi Ricky-Tick Records 
Tace Music
TAMK / Taide ja viestintä
TAMMERFEST OY
Tampereen Kaupunki
Tampereen Kulttuurikamari Oy / Klubi
Tampereen Yo-talo Oy
Tapiolan Monitoimiareena Oy
Tekijänoikeuden tiedotus- ja
valvontakeskus / Anti-Piracy
Texicalli Records
Tezoma Solutions Oy
The Animal Farm
The Fried Music
The Offi ce Hellsinki
The Voice TV Finland
Tivoli Live- & Nightclub
Trc Records
Trendi & Veli /Forma publishing group
Tuhma Records
Tunne Productions Oy
Tuotantoyhtiö Legenda Oy | Akun 
Tehdas
Tuotos ry
Turun kaupunki / Arsmedia
Turun Kesäjuhlat Ay / dbtl
Twin Tone Oy
TWU Music Oy
Työväen Musiikkitapahtuma
Töölön Musiikkitukku
Udu Mood Music
Uho Production
Umo Jazz Orchestra
Universal Music Oy
Vantaan festivaalit oy/Ruisrock ja 
Ankkarock
Vapauslevyt Oy
Warner Music Finland Oy
Warner/Chappell Finland Oy
Veli / Forma Publishing Group Oy

Welldone Agency & Promotion Oy
Voice TV
Voimaradio Oy
WolfGang Records
Woodpecker Film / nine2fi ve recordings
YLE
Ylioppilaslehti
Ylioppilastiketti Oy
Ylöjärven Uutiset
Zen Master Publishing

Yhteistyöyritykset
51 kpl

Aaltonen & Co ky
A&R Worldwide
AddVice Marketing
Altia
Anki Oy
Artek
Billboard
Contra
Creativeman
Danish Arts Council
Dicentia
ESEK
Export Music Sweden
FIMIC
Finpro
Fullsteam Family
Gramex
Hewlet Packard
Hotwire Inc.
Icelandair
IVANAhelsinki
Johan Mönk Oy
Karhu
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Laitila Wirvoitusjuomatehdas
LUSES
Markalla to the Future
Mediaporras
Meteli.net
Music Export Norway
Music Week
Musiikki & Media
Nokia
Opetusministeriö
Pretax Pitäjänmäki Oy
Record of the Day
RMC
Suomen Japanin Instituutti
Suomen kulttuurirahasto
Suomen suurlähetystö, Berliini
Suomen suurlähetystö, Japani
Suomen suurlähetystö, Ottawa
Tampereen kaupunki
Teosto
Tezoma
Trainer’s House
Ulkoasiainministeriö
Union Whiskey
Uudenmaan TE-keskus
Welldone
YLEX

7. Tilinpäätös
Music Export Finlandin toiminnan koko-

naiskulut vuonna 2006 olivat 1.614.697,98 

euroa. Tästä 304.367,52 kohdistui yhdistyk-

sen yleistoimintaan, jolla katetaan koulutus-, 

markkinatutkimus-, henkilöstö- ja toimis-

tokulut. Erillisten vientihankkeiden kulut 

vuonna 2006 olivat yhteensä 1.310.330,46 

euroa.

Tilinpäätöksestä ilmenee, että merkittävä 

osa toiminnan menoista kohdistuu erillisiin 

vientihankkeisiin. Yleistoiminnan kulu-

rakenne on pidetty tasaisen matalana, ja se 

rahoitetaan jäsenjärjestöjen osallistumis-

maksuilla ja Kauppa- ja teollisuusministe-

riön yleisavustuksella. Kaikki vientihankkeet 

toteutetaan erillisillä projektirahoituksilla. 

Näiden perusrahoitus tulee aina musiikki-

toimialalta, joiden lisäksi viennin tukea hae-

taan eurooppalaisten musiikkivientimallien 

mukaisesti ministeriöistä sekä muista suo-

malaisen kulttuurin ja elinkeinoelämän tu-

kirahastoista.

Music Export Finlandin tilinpäätös osoit-

taa yhdistykselle 22 978,61 euron alijäämää. 

Tämä alijäämä muodostuu vuoden 2005 

ylijäämän käyttämisestä rahoittajien hyväk-

symällä päätöksellä vuoden 2006 erikois-

projekteihin. Toiminnan tulot ja menot 

vastasivat hyvin syksyllä 2005 laadittua tu-

lo- ja menoarviota.

Taseen loppusummaksi vuonna 2006 

saadaan 343 370,51 euroa. Taseen loppu-

summaa kasvattavat mittavat vuoden 2007 

projektikulut, jotka toteutuivat maksupe-

rusteisesti jo vuonna 2006. Yhdistyksen 

taloudellinen asema on vakaa. 
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