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Aus Finnland -hankkeen tavoitteena oli 
kasvattaa suomalaista musiikkivientiä, 
edistää suomalaisen musiikin näkyvyyttä 
ja tunnettuutta sekä parantaa 
edellytyksiä pitkäjänteiselle 
vientitoiminnalle saksankielisessä 
Euroopassa  Hanke osoitti, että hyvin 
kohdennetuilla investoinneilla ja alan 
tarpeisiin räätälöidyillä palveluilla 
saadaan aikaan erinomaisia tuloksia ja 
monitasoista vaikuttavuutta 
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Music Finlandin Saksaan, Itävaltaan ja Sveit-
siin kohdistunut Aus Finnland oli mittavin 
koskaan toteutettu suomalaisen musiikin 
kansainvälistymis- ja vientihanke  Hankkeen 
toteutukseen osallistui koko Music Finlandin 
organisaatio ja sen vaikutuspiirissä oli koko 
suomalainen musiikkiala musiikkityylistä tai 
toimintasektorista riippumatta 

Kärkihankkeen kohdealueen valinta perus-
tui musiikkialan ammattilaisten tarpeisiin 
sekä näkemyksiin kasvupotentiaalista 
saksankielisellä alueella  Saksa on maail-
man kolmanneksi suurin ja Euroopan suurin 
musiikkimarkkina, ja saksankielisellä 
alueella asuu lähes 100 miljoonaa ihmistä  
Kulttuurin ja musiikin asema alueella on 
vahva, ja taloudellisesti yksinomaan Saksan 
musiikkimarkkinan arvo on noin kuusi 
miljardia euroa, josta neljäsosa kertyy 
Berliinin ja Hampurin talousalueilta  Saksan-
kielinen Eurooppa lukeutuikin jo ennen 
hankkeen käynnistämistä suomalaisen 
musiikin merkittävimpiin vientimarkkinoi-
hin, vaikka samalla nähtiin, että kasvun 
mahdollisuuksia ja hyödyntämätöntä 
potentiaalia oli vielä paljon 

Hankkeen kantava ajatus oli parantaa 
edellytyksiä pitkäjänteiselle vientitoimin-
nalle saksankielisen Euroopan alueella  
Hankkeen rakenne ja toimenpiteet perustui-
vat tähän lähtökohtaan  Aus Finnlandin 
ytimessä olivat alan toimijoiden omat 
kansainvälistymisstrategiat ja -toimen- 
piteet, joiden mahdollistajana ja vauhditta-
jana hanke toimi  Alan omista lähtökohdista 
toteutetuilla, orgaanista kasvua ja kehitty-
mistä edistävillä toimenpiteillä tähdättiin 
pitkäaikaiseen vaikuttavuutteen ja vientitoi-
minnan sekä hankkeen aikana luotujen 
kumppanuuksien jatkumiseen myös hank-
keen päättymisen jälkeen 

Alan toimijoiden vientistrategioiden 
toteuttamista tuettiin kattavasti myös eri 
asiakasryhmille räätälöidyillä yhteisillä 
vienti- ja verkostoitumistoimenpiteillä, 
valmennuksilla sekä keskitetysti koordinoi-
dulla hankeviestinnällä  Erilaisia Aus 
Finnland -sateenvarjon alla toteutettuja 
projekteja tehtiin kahden vuoden aikana 
70  Hankkeeseen osallistui yhteensä 198 
suomalaista musiikkitoimijaa, joista yrityk-
siä oli 132 

Monialaisuudesta johtuen Aus Finnland 
toteutettiin useiden eri tahojen rahoituk-
sella  Vaikka ylätason tavoitteet yhdistivät-
kin kaikkia hankkeen kohderyhmiä, hank-
keella tavoiteltiin ja saatiin aikaan sekä 
taloudellisia että kulttuurisia vaikutuksia  
Näin ollen myös hankkeen eri osioiden 

rahoitus saatiin eri lähteistä  Kärkihankkeen 
päärahoittajina toimivat työ- ja elinkeino- 
ministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministe-
riö  Ammattilaisvierailuohjelmaa rahoitti 
ulkoasianministeriö  Musiikkialan rahoituk-
sesta hankkeessa vastasivat hankkeeseen 
osallistuneet toimijat sekä Musiikin edistä-
missäätiö  Hankkeessa tehtiin tiivistä 
yhteistyötä Suomen Saksan-instituutin sekä 
Saksan, Itävallan ja Sveitsin suurlähetystö-
jen kanssa 

Hankkeen onnistumisen kannalta avain- 
asemassa oli myös yhteistyö paikallisten 
musiikkialan kumppaneiden kanssa  
Strategisena yhteistyökumppanina Saksassa 
toimi Factory 92, joka oli myös hankkeen 
PR-kumppani  Taidemusiikin osalta partne-
rina toimi Maren Borchers for Artists  Yhteis-
työ molempien toimistojen kanssa ulottui 
strategisesta suunnittelusta ja verkostojen 
rakentamisesta viestintätoimenpiteiden 
suunnitteluun ja toteutukseen  Molemmat 
kumppanit olivat mukana hankkeessa koko 
kaksivuotiskauden ajan 

Hankkeen visuaalisen identiteetin suunnitte-
livat Agency Leroy ja Santtu Mustonen  
Agency Leroy myös vastasi hankkeen aikana 
tuotettujen kampanja- ja viestintämateri-
aalien suunnittelusta ja toteutuksesta 

Kaksivuotinen Aus Finnland avasi suomalai-
selle musiikkiviennille ovia saksankielisessä 
Euroopassa ja onnistui tavoitteessaan 
parantaa suomalaisten toimijoiden vienti- 
edellytyksiä, kasvattaa musiikkivientiä sekä 
lisätä suomalaisen musiikin näkyvyyttä ja 
tunnettuutta  Tässä raportissa avataan 
tarkemmin hankkeen puitteissa toteutettuja 
toimenpiteitä sekä niillä aikaansaatuja 
tuloksia 
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Song Castle -biisinkirjoitusleiri
Järvenpäässä toukokuussa 2015
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Aus Finnland -kärkihankkeen 
tavoitteenasettelua ja toteutusta 
ohjasivat pitkän tähtäimen tavoitteet, 
jotka ulottuvat hankekauden 
jälkeiseen aikaan  Keskiössä oli 
pitkäjänteisen ja itsenäisen 
vientitoiminnan edellytysten 
parantaminen 
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Hankkeella haluttiin edesauttaa musiikki- 
alan toimijoiden saksankielisen Euroopan 
alueelle suuntautuvan viennin kasvua sekä 
suomalaisen musiikin tunnettuuden, käytön 
ja esitysten määrän sekä yleisöpohjan 
kasvua  Erityinen painoarvo oli pitkäjäntei-
sen vientitoiminnan edellytysten parantami-
sella ja itsenäisen työskentelyn lisääntymi-
sellä kohdemarkkinalla 

Näiden ylätason tavoitteiden lisäksi asetet-
tiin lyhyen tähtäimen tavoitteet, joiden 
toteutumista seurattiin hankekauden 
aikana sekä tullaan seuraamaan välittö-
mästi hankkeen päättymistä seuraavina 
vuosina  

Hankkeen lyhyen tähtäimen tavoitteet 
olivat:
 
• Uusien sopimusten, avausten ja 

kumppanuuksien syntyminen
• Julkaisujen ja esiintymisten määrän 

sekä suomalaisen musiikin käytön 
kasvattaminen kohdemarkkinalla

• Suomalaisen musiikin näkyvyyden ja 
tunnettuuden kasvu

• Osallistujayrityksille relevanttien 
kontaktien määrän kasvu

• Uusien menestystarinoiden syntyminen
 

Tavoitteiden toteutumista arvioitiin seuraa-
malla osallistujien onnistumista hankkeen 
puitteissa toteutetuissa kansainvälistymis-
toimenpiteissä sekä mittaamalla konkreetti-
sia tuloksia hankkeen päätyttyä  Mittareita 
olivat esimerkiksi:
 
• Vientitulojen määrä
• Esiintymisten ja suomalaisen musiikin 

esitysten määrä ja yleisön määrä
• Suomalaisen musiikin käyttö radiossa ja 

muissa mahdollisissa yhteyksissä
• Mediaosumien määrä
• Syntyneet sopimukset ja kumppanuudet
• Suomalaisten musiikkitoimijoiden 

osaamisen ja kontaktipohjan kasvu
• Hankkeeseen osallistuneiden 

toimijoiden arvio hankkeen 
hyödyllisyydestä vientitoiminnan 
kehittymisen kannalta
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OHJAUSRYHMÄ

Kärkihankkeen suunnittelua ja toteu-
tusta ohjasi Music Finlandin hallituksen 
asettama, musiikkialan toimijoista 
koostunut ohjausryhmä  Ohjausryhmä 
päätti myös tukien myöntämisestä 
kärkihankkeen ohjelmiin 

OHJAUSRYHMÄN JÄSENET

Timo Kuoppamäki (Sony Music Finland)
Jouni Markkanen (Grey Beard Concerts 
& Management)
Annu Mikkonen (Suomen Säveltäjät)
Satu Mättö (Teosto)
Sanni Orasmaa (säveltäjä, sanoittaja, 
muusikko)
Olli Tukiainen (muusikko)
Tommi Tuomainen (Elements Music)
Tuomo Tähtinen (Music Finland)
Lisäksi Riku Salomaa (Music Finland) ja 
Sami Häikiö (Music Finland) toimivat 
ohjausryhmässä esittelijöinä 
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tilastojen sekä hankkeen osallistujille 
tehdyn kyselyn avulla  Vientiyritysten 
viesti vaikuttaa varsin selvältä: 
hanketta pidettiin erittäin 
onnistuneena kontaktien kasvattajana 
ja vientitoiminnan vauhdittajana  
Vientiyritysten liikevaihto kasvoi 
huomattavasti ja suomalaisen 
musiikin läsnäolo saksankielisessä 
Euroopassa lisääntyi niin radioissa 
kuin live-areenoilla  Yritykset 
odottavat myös vientinsä 
saksankieliseen Eurooppaan kasvavan 
tulevaisuudessa 

GSA-alueen markkinoille esiteltiin 
hankkeen aikana yhteensä 203 
artistia, säveltäjää, orkesteria tai 
musiikintekijää 
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Eräs vastaaja kuvaa:  

”Tänä vuonna kasvua ei ole vielä odotetta-
vissa siinä määrin kuin vuonna 2018 [--]  Nyt 

korjataan viime vuoden hedelmiä ja 
laitetaan vielä lisää lannotetta ja isommat 
luumut poimitaan sitten tilikaudella 2018 ”
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yritysten vientitulot 
kaksinkertaistuivat 

hankkeen aikana

Aus Finnland -hankkeesta tukea saaneiden 
yritysten liikevaihto saksankielisessä Euroo-
passa on kasvanut merkittävästi  Se on 
kaksinkertaistunut hankkeen aikana  Yli 
puolet (55%) hankkeesta tukea saaneista 
yrityksistä arvioi Aus Finnlandin vaikutta-
neen liikevaihtonsa kasvuun jo nyt, mutta 
jopa yli 80% vastaajista arvioi GSA-alueen 

liikevaihtonsa kasvavan edelleen tulevaisuu-
dessa 

Myös Music Finlandin nuottimyynti saksan-
kieliseen Eurooppaan kasvoi hankkeen 
aikana  Vuosina 2015–2016 kasvua oli 9,5 
prosenttia vuoteen 2014 verrattuna 

HANKKEESTA TUKEA SAANEIDEN YRITYSTEN 
LI IKEVAIHDON KEHITYS GSA-ALUEELLA

2014

1,7 M €

2015

2,6 M € 

+ 51 %

2016

3,4 M €

+ 34 %
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et Saksan radioissa
soitettujen suomalaisten 

kappaleiden määrä 
kasvoi näkyvästi

Suomalaisartistien radiosoittoa saksankieli-
sessä Euroopassa dominoi Sunrise Avenue  
Uutta verta on kuitenkin noussut radioaal-
loille hankkeen aikana  Saksalaisradiossa 
soineiden suomalaiskappaleiden määrä on 

kasvanut selvästi, ja esimerkiksi Sunrise 
Avenuen takana suomalaisartistien soitto-
määrät ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 
2014 vuoteen 2016 

2016

101
46

431

2015

53

378

136

2014

47

250

112

GSA-MAIDEN RADIOISSA SOITETTUJEN 
SUOMALAISARTISTIEN KAPPALEIDEN MÄÄRÄ

    Saksa       Itävalta       Sveitsi
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Eräs vastaaja kirjoittaa: ”Aus Finnland on 
auttanut erittäin suuresti luomaan pysyvän 
kontaktiverkoston saksankieliseen Euroop-
paan  Nyt nämä kaikki tapahtuneet asiat 

ovat alkaneet kantaa hedelmää ja tulokset 
näkyvät vuonna 2017 muun muassa 

keikkoina ja levynjulkaisuna ”

Aus Finnland oli erittäin hyödyllinen ammattitaitoni kehittymisen kannalta

Aus Finnland oli erittäin hyödyllinen kontaktiverkostoni kannalta

Odotan liikevaihdon saksankielisessä Euroopassa kasvavan tulevaisuudessa

Koin hankkeen erittäin hyödylliseksi tulevan vientitoimintani kannalta

Aus Finnland oli erittäin hyödyllinen edustamieni artistien ja musiikintekijöiden 
urakehityksen kannalta

66 %

80 %

82 %

75 %

TUENSAAJIEN ARVIO HANKKEEN HYÖYDYLLISYYDESTÄ

82 %

Hanketta pidettiin erittäin onnistuneena 
paitsi vientiartistien urakehityksen, myös 
vientiyritysten toimintaedellytysten kan-
nalta  Musiikkialan toimijat kokivat sekä 
ammattitaitonsa että kontaktiverkostonsa 
kasvaneen hankkeen myötä  Jopa sellaiset 

musiikkivientiyritykset, jotka eivät saaneet 
taloudellista tukea hankkeesta, kokivat 
hyötyneensä hankkeesta esimerkiksi kontakti- 
verkostonsa laajenemisen myötä 

Verkostot
laajenivat ja

viennin kasvuun 
uskotaan
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21 200
mediaosumaa 

saksankielisessä 
mediassa

Kymmeniä
uusia yhteistyö-

sopimuksia

Suomalaisartistit ja -yritykset solmivat 
lukuisia uusia sopimuksia hankkeen myötä-
vaikutuksella  Uusia merkittäviä sopimuksia 
solmivat lukuisten muiden muassa Alma, 
Espoo Big Band, View, Oddarrang, Jess & 
The Ancient Ones sekä Jaakko Laitinen & 
Väärä Raha  Hankkeeseen osallistuneet 
solmivat vuonna 2016 kaikkiaan kymmeniä 
uusia yhteistyösopimuksia saksankieliseen 
Eurooppaan  Joukossa oli niin sävellysten 

tilauksia kuin kustannus-, julkaisu- ja 
management-sopimuksia  Musiikin synkro-
noinnissa suurimmat onnistumiset löytyivät 
automaailmasta: BMW:n mainoksessa 
kuultiin Niilan ja Sunrise Avenue -solisti 
Samu Haberin tilaustyö A Hundred Years, 
kun taas Mercedes Benz luotti joulukampan-
jassaan suomalaisen Santa Cruz -yhtyeen 
hardrockiin  

Vuonna 2015 Sibeliuksen 150-vuotisjuhla-
vuosi huomioitiin GSA-alueella laajasti, ja 
popin ja rockin kentällä Sunrise Avenue 
keräsi runsaasti mediaosumia  Vuonna 2016 
puolestaan Iiro Rantala ja Alma olivat 

näkyvästi esillä GSA-alueen mediassa  Aus 
Finnlandiin osallistuneista yrityksistä selvästi 
yli puolet koki hankkeen erittäin hyödylli-
seksi saamansa mediahuomion ja näkyvyy-
den kannalta 
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Suomalainen
elävä musiikki

tavoitti vuosittain yli 
miljoona kuulijaa
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TUTKIMUKSESTA

Hankkeen tuloksia kerättiin laajasti 
vuosien 2015 ja 2016 aikana  Media-
osumia seurattiin Pressemonitor- ja 
Meltwater-palveluiden avulla  Radiosoi-
tot kerättiin Radiomonitor-palvelusta  
Elävän musiikin tiedot koottiin asiakas-
kyselystä sekä Music Finlandin ylläpitä-
mästä GSA-alueen keikkakalenterista  
Näiden pohjalta arvioitiin kokonaiskuu-
lijamäärät elävälle musiikille  Tietoja 
kerättiin myös hankkeen tukiraporteista 
sekä asiakaskokemusten pohjalta 

Lisäksi suomalaisille musiikkialan 
toimijoille lähetettiin laajalla otannalla 
kysely hankkeen vaikutuksista  Kyselyssä 
kartoitettiin niin määrällisiä tuloksia 
kuin musiikinviejien tuntemuksia 
hankkeen vaikutuksista omaan toimin-
taansa  Kyselyyn saatiin 111 vastausta, 
hankkeesta rahoitusta saaneiden osalta 
vastausprosentti oli yli 80%  Lisäksi 
raportissa on hyödynnetty Music 
Finlandin henkilökunnan sekä Teoston 
tietoja saksankielisen Euroopan musiikki- 
viennistä 

Vuonna 2015 elävän musiikin tapahtumia 
oli 1400 ja vuonna 2016 1240  Suomalai-
nen elävä musiikki tavoitti vuosittain reilusti 
yli miljoona kuulijaa 

GSA-alueen 
markkinoille esiteltiin 
yhteensä 203 artistia, 
säveltäjää, orkesteria 

tai musiikintekijää
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Näin isolta hankkeelta on lupa – ja syytä – 
odottaa myös konkreettisia tuloksia  Niitä 
onneksi saavutettiin  On suoraan sanoen 
harvinaista, että musiikkiviennissä tuloksia 
syntyy näinkin nopeasti, sillä verkostojen 
luominen, oikeiden kumppanien löytyminen 
ja projektin osuva ajoittaminen vievät usein 
vuosia  Toisaalta myös syy-seuraus-suhteen 
osoittaminen verkostoihin pohjaavalla 
alalla ja näin laajassa hankkeessa on 
haastavaa  Arvioinnissa onkin muutamien 
selkeiden lukumääräisten indikaattorien 
lisäksi tukeuduttava paljolti alan omaan 
näkemykseen hankkeen hyödyllisyydestä 

Radiosoiton huomattava lisääntyminen, 
live-esitysten määrän kasvu tai hankkeeseen 
osallistuneiden yritysten liikevaihdon selkeä 
kasvutrendi eivät varmasti ole sattumaa, ja 
ne voidaan asiakkailta saatuun palauttee-
seen yhdistettynä empimättä laskea 
hankkeen myötävaikutuksella aikaansaa-
duiksi tuloksiksi  Myös tässä raportissa 
esitellyt case-esimerkit osoittavat, että Aus 
Finnland -hanke auttoi alaa varsin moni-
puolisesti  Parantamisen varaakin toki 
löytyy, ja yksi esimerkki siitä on Music 
Finlandin omien viestintäkanavien tavoitta-
vuus hankkeen aikana  Vaikka Aus Finnlan-
dista tulikin varsin nopeasti tunnettu brändi 
ammattilaisten keskuudessa, suuren yleisön 
huomion saamiseksi olisi vaadittu isompia 
panostuksia  Näin ollen verkkosivujen ja 
sosiaalisen median kanavien kävijä- ja 
seuraajamäärät jäivät hieman odotettua 
matalammiksi 

Voidaan olettaa, että moni hankkeen 
aikana luotu kontakti ja tehty avaus poikii 
tuloksia vielä usean vuoden ajan  Kestävä 
viennin tekemisen edellytysten paranemi-
nen olikin koko hankkeen ydintavoite  Tästä 
näkökulmasta on tärkeää, että hankkeeseen 
osallistuneet toimijat onnistuivat paranta-
maan osaamistaan sekä verkostojaan, ja 
ennen kaikkea uskoivat saksankielisen 
alueen viennin liikevaihtonsa kasvavan 
lähivuosina 

Kaksi vuotta on näin suurelle hankkeelle 
lyhyt aika  Kolmas vuosi olisi varmasti 
mahdollistanut monien tarpeellisten 
jatkotoimenpiteiden toteuttamisen, erityi-
sesti niiden asiakkaiden osalta, jotka 
hyppäsivät mukaan hankkeeseen vasta 
toisen vuoden aikana  Hankkeen päättymi-
nen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että viennin-
edistämistoimenpiteet saksankieliseen 
Eurooppaan loppuisivat  Alue on hankkeen 
päätyttyä avainmarkkina yhä useammalle 
musiikkialan toimijalle, joten on luonnol-
lista, että Saksa ja sen naapurimaat ovat 
jatkossakin olennainen osa Music Finlandin 
toimintasuunnitelmaa  Yhteisten vientitoi-
menpiteiden lisäksi tulemme jatkossa 
tukemaan entistä enemmän yritysten omien 
vientistrategioiden toteuttamista, ja 
monissa niistä saksankielinen Eurooppa on 
varmasti merkittävässä roolissa 

– Tuomo Tähtinen
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Erinomainen
pohja tulevaisuuden 

menestystarinoille
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Aus Finnland matchmaking 
-tapahtuma Reeperbahn
Festivalilla vuonna 2015
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  HANKKEEN KULUT (1 439 325 €)

 MUIDEN HANKKEIDEN* KULUT (238 809 €)
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Hankkeen kokonaistalous koostuu hankkeen 
yhteisistä kuluista ja tuloista sekä yritysten
omista kuluista ja investoinneista 

*  Aus Finnland -brändin alla toteutetut, itsenäisesti
 rahoitetut saksankielisen Euroopan vientihankkeet

  Markkinointikulut (843 449 €)
  Matkakulut (474 316 €)
  Henkilöstökulut (115 942 €)
  Muut kulut (5 618 €)

  Markkinointikulut (159 550 €)
  Matkakulut (77 609 €)
  Muut kulut (1 650 €)

HANKKEEN TULOT (1 442 197 €)

  Opetus- ja kulttuuriministeriö (208 675 €)
  Työ- ja elinkeinoministeriö (571 551 €)
  Musiikin edistämissäätiö (80 000 €)
  Muu tuki (34 604 €)
  Myynti (14 041 €)
  Yritysten omarahoitus (533 325 €)

MUIDEN HANKKEIDEN* TULOT  (238 809 €)

  Opetus- ja kulttuuriministeriö (10 597 €)
  Työ- ja elinkeinoministeriö (81 830 €)
  Musiikin edistämissäätiö (52 380 €)
  Muu tuki (7 800 €)
  Myynti (24 380 €)
  Yritysten omarahoitus (61 822 €)
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198 osallistujaa, joista
yrityksiä 132  

Vientiohjelmissa
82 tuensaajaa, joista 
yrityksiä 66

Tuki mahdollisti 119 
artistin, yhtyeen ja 
säveltäjän vienti-
toimenpiteet

Verkostoitumis- ja 
vientimatkoilla
43 osallistujaa, joista 
yrityksiä 19 

Tapahtumien näytös-
keikoilla 49 esiintyjää

Ammattilais- ja showcase-tapahtumissa
103 osallistujaa, joista yrityksiä 75

198
43

49
103



H
an

kk
ee

n 
ra

ke
nn

e Aus Finnland rakentui neljästä toisiaan 
tukevasta osasta  Hankkeen palvelut 
räätälöitiin erilaisille ja eri vaiheissa 
oleville toimijoille parhaiten 
soveltuviksi kokonaisuuksiksi, kunkin 
tarpeet huomioiden  Viestintä 
kotimaassa sekä kohdemarkkinalla 
kokosi kaikki hankkeen osat yhteen 
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Viestintä

Myynti-,
verkostoitumis-
ja valmennus- 
kokonaisuus

Vientiohjelmat
Live-ohjelma • Markkina- 

ohjelma • Liikkuvuus-ohjelma 
• Näkyvyys-ohjelma

Tutkimus ja 
tiedonkeruu



2
2

V
ie

nt
io

hj
el

m
at Aus Finnland -hankkeen keskeisimpiä 

tavoitteita oli alan toimijoiden 
vientitoimenpiteiden lisääminen sekä 
yritysten aktivoiminen vientiin 
saksankielisen Euroopan alueella  
Hankkeen puitteissa toteutetut neljä 
vientiohjelmaa perustuivatkin tälle 
ajatukselle: niillä tuettiin ohjelmiin 
valittujen yritysten ja muiden 
toimijoiden omia vientihankkeita 
kohdemarkkinalla 
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V IENTIOHJELMAT

Vientiohjelmien tavoitteena oli edesauttaa 
kasvua kohdealueella madaltamalla 
markkinoille menemisen kynnystä rahoituk-
sen keinoin sekä auttamalla kontaktien ja 
kumppaneiden löytämisessä  Vientiohjel-
miin osallistuneet yritykset saivat lisäksi 
kansainvälistymiseen ja vientitoimintaan 
liittyvää neuvontaa sekä apua esimerkiksi 
yhteistyökumppaneiden valinnassa  

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamat 
markkina-, live- ja näkyvyys-ohjelma oli 
kohdennettu musiikkialan yrityksille  Music 
Finlandin budjettirahoituksella toteutetusta 
Liikkuvuus-ohjelmasta tuettiin ensisijaisesti 
ei-yritysmuotoisia toimijoita 

Aus Finnlandin vientiohjelmat jaettiin neljän 
eri otsikon alle: live, liikkuvuus, markkina ja 
näkyvyys  Näiden avulla Music Finland tuki 
yritysten kansainvälistymistä ja vientihank-
keita  

LIVE-OHJELMA

Live-ohjelmalla tuettiin suomalaisesiintyjien  
kiertueita ja showcase-esiintymisiä sekä 
pyrittiin edistämään suomalaisten artistien 
valintaa saksankielisen Euroopan festivaa-
leille, kiertueille ja konsertteihin 

MARKKINA-OHJELMA

Markkina-ohjelmalla tuettiin yritysten tai 
heidän edustamiensa artistien ja tekijöiden 
pitkäjänteisten strategioiden toteuttamista  
Ohjelma suunnattiin yrityksille, joilla on 
ajallisia ja rahallisia investointeja vaativa 
vahva vientisuunnitelma saksankielisen 
Euroopan markkinoille 

NÄKYVYYS-OHJELMA

Näkyvyys-ohjelman tarkoituksena oli tukea 
osallistujayritysten paikallisen markkinointi-
osaamisen kasvua sekä markkinointiviestin-
nän toimenpiteitä, kuten PR- tai markki-
nointipalveluiden ostamista esimerkiksi 
julkaisun, kiertueen tai tuotelanseerauksen 
tueksi 

LIIKKUVUUS-OHJELMA

Liikkuvuus-ohjelman tuki oli tarkoitettu 
ensisijaisesti yksityishenkilöille ja ei-yritys-
muotoisille yhteisöille  Tukea myönnettiin 
saksankieliseen Eurooppaan suuntautuvien 
esiintymismatkojen ja muiden vientimatko-
jen matkakuluihin 

Vientiohjelmien osallistujat valittiin seuraa-
vien kriteereiden perusteella:
• Hankkeen merkitys artistin, yhtyeen tai 

orkesterin kansainvälistymiselle sekä 
yrityksen kansainvälistymisstrategialle

• Hakijan toiminnan ammattimaisuus
• Työskentelyn pitkäjänteisyys 

kohdemarkkinalla
• Suunnitelman ja hankkeen 

toteuttamiskelpoisuus
• Kohdemarkkinan asiantuntemuksen 

käyttö ja yhteistyökumppaneiden laatu
• Kysyntä kohdemarkkinalla
• Hankkeen tavoitteet ja mittarit

Tukia jaettiin yhteensä 394 765 €, josta 
työ- ja elinkeinoministeriön tukien osuus
oli 376 160 € ja liikkuvuus-tuen osuus
18 604 € 

Tuki mahdollisti kaikkiaan 119 artistin, 
yhtyeen ja säveltäjän vientitoimenpiteet 

Vientiohjelmien tukia jaettiin 82 eri toimi-
jalle, joista 66 oli yrityksiä 
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atVientiohjelmien

tukia jaettiin 82 eri 
toimijalle, joista 66

oli yrityksiä
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CASE: ALMA

Popartisti ja laulunkirjoittaja Alma (Alma 
Miettinen) osallistui keväällä 2015 Music 
Finlandin, PME Recordsin ja saksalaisen 
Sony/ATV Music Publishingin yhdessä 
järjestämään hiphop-työpajaan Helsingissä  
Leirillä Alma työskenteli saksalaisen musiik-
kituottajan kanssa, joka vaikuttui hänestä  
Leirin tuloksena Alma solmi kustannussopi-
muksen Sony/ATV-musiikkikustantamon 
kanssa, tavoitteenaan edistää artisti- 
uraansa Keski-Euroopassa, sekä levytyssopi-
muksen Saksan Universalin kanssa  Sopimuk-
set kantoivat hedelmää vuonna 2016, kun 
Alma julkaisi ensimmäisen singlensä 
Karman, jota on kuunneltu Spotifyssa 
hankkeen loppuun mennessä jo yli 22 
miljoonaa kertaa  Alman ura on lähtenyt 
ripeästi hyvään vauhtiin koko Euroopassa ja 
tärkeitä sopimuksia seuraaville vientimark-
kinoille Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin on 
jo solmittu 

Alman debyyttilevyn valmistelua sekä 
tiedotus- ja markkinatoimia tuettiin myön-
tämällä Almaa edustavalle Pinnacle Music & 
Entertainmentille (PME Records) Markkina- 
vientiohjelman tukea  Lisäksi Alma esiintyi 
vuoden 2016 Reeperbahn Festivalilla, jossa 
hänen kaksi näytöskeikkaansa keräsivät 
salit täyteen kuulijoita 

”Aus Finnlandin tarjoamat resurssit 
kiihdyttivät Alman kansainvälisen uran 
käynnistämistä huomattavasti  Music 

Finlandin kanssa järjestetty biisileiri ja tuet 
ovat korvaamattomia apuja PME:n 

kokoiselle tekijälle Suomen 
musiikkimarkkinoilla ”  

Antti Kosonen, PME Records
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at The Aus Finnland 

initiative is a perfect 
example of a 

combination of special 
PR activities, export 

offices’ daily work and 
the opportunities 

Reeperbahn Festival 
provides for Nordic artists 

in order to enter the 
central European and 

worldwide markets. For 
example, ALMA, who 

played several shows at 
Reeperbahn Festival 

2016 was able to 
significantly increase 
major radio airplay in 
Germany in autumn 
2016, using the Aus 

Finnland initiative and 
Reeperbahn Festival 
media profits while 
reaching over ten 

thousand music fans and 
international 

professionals with her 
Festival shows.

 
Johannes Vincent, Reeperbahn 

Festival

“
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CASE: VILD MUSIC COMPANY

Indie- ja popmusiikkiin erikoistunut levy-, 
tuotanto-, manageri- ja kustannusyhtiö VILD 
Music hyödynsi edustamiensa artistien ja 
yhtyeiden viennissä Aus Finnland -kärki-
hankkeen eri tapahtumia ja vientiohjelmia 
tehokkaasti  Vildin edustaja nähtiin ammat-
tilaistapahtumista Reeperbahn Festivalilla 
ja M4Musicissa, ja yhtiön esiintyjiä valittiin 
kolmeen eri showcase-tapahtumaan  Vildin 
edustama View osallistui myös syksyllä 2016 
Radio FM4 Beats, Rhymes & Helsinki -biisin-
kirjoitusleirille, jolla hän työskenteli itäval-
talaisten tuottajien kanssa  Vild Music teki 
GSA-alueella julkaisujaan tukevia PR- 
kampanjoita ja promootiota  Tavoitteena 
oli kasvattaa yhtiön tuotteiden näkyvyyttä 
markkina-alueella ja etsiä yhteistyökump-
paneita, kuten jakelijoita, kustantajia ja 
keikkamyyjiä 

Rockbändi Have You Ever Seen the Jane 
Fonda Aerobic VHS? sai singlensä radiosoit-
toon FM4-kanavalle sekä keräsi hyvin 
näkyvyyttä paikallisten musiikkivaikuttajien 
blogeissa  Indiepop-artisti Jaakko Aukustin 
singlejulkaisu saavutti mediahuomiota 
blogeissa ja kappaleen video päätyi mm  
Kaltbult Magazinen Top 5 Videos of the 
Week -listalla sekä Motor de-sivuston Videos 
der Woche -osioon 

Kärkihankkeeseen osallistuneet yhtyeet ja 
artistit: Have You Ever Seen the Jane Fonda 
Aerobic VHS?, Jaakko Aukusti, Nancy, 
Phantom, View, White Balance

”View sai paljon huomiota Itävallan FM4 
-radiokanavalla ja esiintyi myös radion 

vuotuisilla synttärijuhlilla, johon oli myyty 
yli 2000 lippua  View esiintyi myös Reeper-
bahn Festivalin N-Joy radiokanavan bussis-
tagella ja teki kanavalle haastattelun  Sekä 

View että Have You Ever Seen the Jane 
Fonda Aerobic VHS? julkaisevat uudet 

albuminsa vuoden  2017 aikana Cargo 
Recordsin kautta ja niille on suunnitteilla 

esiintymisiä ainakin Saksaan, 
Itävaltaan ja Sveitsiin ” 

Martin Linnankoski, VILD Music

CASE: HELSINGIN BAROKKIORKESTERI

Helsingin Barokkiorkesteri osallistui Aus 
Finnlandiin tavoitteenaan kasvattaa 
kansainvälistä toimintaansa Saksassa ja 
saksankielisen Euroopan alueella  Liikku-
vuus-ohjelman mahdollistamana orkesteri 
konsertoi arvostetulla SWR Schwetzinger 
Festspiele -festivaalilla toukokuussa 2016 
Saksassa, solistinaan mezzosopraano 
Monica Groop  Konsertti radioitiin ja sen 
myötä orkesteri sai esiintymiselleen miljoo-
nayleisön  Lisäksi konsertti arvioitiin useassa 
saksalaismediassa  Schwetzingenin musiikki- 
juhlat on yksi Euroopan vanhimpia ja 
arvostetuimpia klassisen musiikin festivaa-
leja, jota seuraa laaja joukko eurooppalai-
sia konserttijärjestäjiä  Esiintyminen festi-
vaalilla on Helsingin Barokkiorkesterille 
tärkeä meriitti ja suositus neuvoteltaessa 
jatkossa uusista konserttitilaisuuksista  

”Helsingin Barokkiorkesteri on esiintynyt 
Schwetzingenin musiikkijuhlilla kerran 

aiemminkin; uusintakutsut ovat kestävälle 
kiertuetoiminnalle elintärkeitä myös niiden 
kautta syntyvän kansainvälisen näkyvyyden 
vuoksi  Siksi Music Finlandin liikkuvuustuki ja 

muut kohdeavustukset olivat välttämätön 
tekijä konsertin toteuttamisessa ”  

Aapo Häkkinen, 
Helsingin Barokkiorkesteri
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I experienced the Finnish 
music industry as open-

minded and cordial, and I 
felt very welcome. Finnish 

music is on a high level 
throughout, and there 

are always surprises. 
Cargo Records likes 

working together with 
musicians from Finland!

Denis Kappes, Cargo Records

“
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CASE: ANNAMAIJA MUSIC COMPANY

Annamaija Music Company osallistui Aus 
Finnland -kärkihankkeeseen tavoitteenaan 
edistää edustamiensa artistien ja yhtyeiden 
vientiä Saksaan 

Läsnäolo ja tiivis työskentely kohdemarkki-
noilla tuottivat merkittäviä tuloksia yrityk-
sen artisteille  Oddarrang- ja Elifantree- 
yhtyeet solmivat agentuurisopimuksen 
Handshake Bookingin kanssa ja Oddarrang 
sai merkittäviä esiintymisiä Jazzfest Berli-
nissä sekä alueen tärkeimmillä klubeilla  Aki 
Rissanen Trio solmi agentuurisopimuksen 
Proton Berlinin kanssa  Kari Ikonen Trion 
näkyvyys markkinalla lisääntyi selkeästi ja 
sen esiintymistoiminta alueella on nyt 
säännöllistä  NYConnection sai levytyssopi-
muksen Ozella Musicin kanssa ja Rakka- 
yhtye sai lisää esiintymisiä Saksaan vuodelle 
2017  Näkyvyys-ohjelman avulla hankittiin 
promootiopalvelut Kari Ikonen Trion ja 
Oddarrangin levytyksille  Live-ohjelman 
tuella Oddarrang kiersi Saksaa marras-
kuussa 2016 ja teki vielä toisen kiertueen 
helmi-maaliskuussa 2017   Uusia yhteistyö-
kuvioita on vielä keskustelussa esimerkiksi 
RedBerg Agencyn ja Kari Ikonen Trion välillä 

”Päätin että teemme Aus Finnland -projektin 
huolella, sillä mahdollisuuksia oli niin 

paljon  Paras tapa luoda verkostoja olisi 
viettää saksankielisellä alueella mahdolli-
simman paljon aikaa  Siksi asuin Berliinissä 

Markkina-ohjelman tuella yhteensä noin 
seitsemän kuukautta  Näin olen pystynyt 

luomaan vahvoja kontakteja alueella 
managereihin ja agentteihin, levy-yhtiöihin, 

mediaan, konserttijärjestäjiin ja PR- 
toimistoihin  Se on vahvistanut ystävyys- 

suhteita paikallisten toimijoiden sekä 
lukuisien muusikoiden kanssa  Ymmärrykseni 

saksankielisen markkinan toiminnasta on 
lisääntynyt merkittävästi ja uskon, että 

siitä on apua myös tulevaisuudessa ” 
Annamaija Saarela, 

Annamaija Music Company

CASE: ELEMENTS MUSIC

Elements Music käytti Markkina-ohjelman 
tukea edustajiensa ja kirjoittajiensa verkos-
toitumis- ja kirjoitusmatkoihin GSA-alueelle 
tavoitteenaan laajentaa kustannustoimin-
taansa kohdemarkkinalla  Elements Music 
tapasi useita alueen levy-yhtiöitä, kustanta-
jia, manageritoimistoja ja artisteja, ja sen 
kirjoittajia osallistui yhteensä neljälle eri Aus 
Finnland -hankkeen puitteissa tehdylle 
Music Finlandin laulunkirjoitusleirille 

Elements Musicin kirjoittajien kappaleita on 
julkaistu GSA-alueella ja useat niistä ovat 
kivunneet myös kotimaidensa listoille  
Madeline Junon levyllä oli viisi Axel Ehnströ-
min ja Jonas W  Karlssonin työstämää 
kappaletta  Raf Camoran Mein Leben, jonka 
kirjoitusryhmässä Axel Ehnström oli mukana, 
saavutti Saksan listalla sijan kolme  Alle 
Farbenin julkaisema Bad Ideas, jota oli niin 
ikään kirjoittamassa Axel Ehnström, nousi 
loppuvuodesta 2016 Saksan listoille   
Itävaltalaisen Harfonie-yhtyeen albumi 
Crystal, jonka singleä Butterflies oli kirjoitta-
massa Tobias Granbacka, debytoi koti-
maansa listasijalla 3  Lisäksi Elements 
Musicin edustaman suomalaisartisti Veniorin 
kappaleet saivat radio- ja tv-esityksiä 
saksankielisessä Euroopassa 

”Aus Finnland on mahdollistanut ja antanut 
hyvät resurssit jatkaa GSA-alueen suuntaan 

aloitettua vientitoimintaa  Hankkeen 
aikana olemme kasvattaneet huomatta-
vasti julkaisujen määrää Euroopan suun-
taan ja tunnettuutemme yrityksenä on 

kasvanut merkittävästi  Etenkin kirjoitta-
jamme Axel Ehnströmin ura on ottanut 

suuria askeleita eteenpäin nimenomaan 
saksankielisessä Euroopassa ”  

Eero Tolppanen, Elements Music
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Oddarrang

Axel Ehnström
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CASE: SVART RECORDS

Svart Records hyödynsi Aus Finnland -kärki-
hanketta tavoitteissaan kasvattaa yrityksen 
artistien näkyvyyttä saksankielisessä 
Euroopassa  Markkina-ohjelman tukemana 
yritys teki GSA-maissa markkinointikampan-
joita, joilla tavoiteltiin mahdolllisimman 
suurta medianäkyvyyttä yrityksen edusta-
mille yhtyeille ja niiden julkaisuille  Samalla 
yritys pyrki löytämään yhtyeilleen sopivia 
promoottoreita ja ohjelmatoimistoja sekä 
esiintymismahdollisuuksia tapahtumissa 

Vientihanke onnistui erinomaisesti ja 
yrityksen edustamat bändit saivat hankkeen 
ansiosta tukevampaa jalansijaa GSA-mai-
den markkinoilta  Yhtyeet saivat merkittä-
västi mediahuomiota; erilaisia arvioita ja 
haastatteluja kertyi noin 700  Promootiotoi-
met kasvattivat bändien levy- ja keikka-
myyntiä sekä some-näkyvyyttä ja poikivat 
uusia sopimuksia  Esimerkiksi Jess & The 
Ancient Ones sai ohjelmistosopimuksen 
Continental Concertsin kanssa ja Hard 
Action solmi sopimuksen FKP Scorpion 
kanssa ja sai lisäkeikkoja alueelle  Tiedotus-
puolella syntyi lupaavia avauksia yhteis-
työstä uusien toimijoiden kanssa  

”Hanke antoi Svartille paljon media- 
näkyvyyttä, jonka avulla on mahdollisuus 
kehittää uusien yhteistyökumppaneiden 

kanssa artistien uraa; lisensointi-, ohjelma- 
ja kiertuetoimisto-, festivaali-, manage-

rointi- sekä kustannussopimuksia  Kaikkiaan 
GSA-alueella saatuja erilaisia arvioita, 

haastatteluja ja radiosoittoja koko 
projektissa saatiin arviolta 400–450 ” 

Jukka Taskinen, Svart Records

CASE: JAAKKO LAITINEN & VÄÄRÄ RAHA

Jaakko Laitinen & Väärä Raha sai Aus 
Finnland -hankkeen Live-vientiohjelmasta 
tukea suunnitelmilleen kasvattaa toimin-
taansa saksankielisessä Euroopassa  Saksan 
ja Sveitsin esiintymisiä varten saadun tuen 
lisäksi yhtyeen laulaja ja edustaja Jaakko 
Laitinen osallistui moniin kärkihankkeen 
vientivalmennuksiin sekä oli mukana myös 
kansan- ja maailmanmusiikin ammattilais-
ten verkostoitumismatkalla, jossa tutustut-
tiin Saksan maailmanmusiikkikenttään  
Yhtyeen showcase-esiintyminen vuoden 
2015 Womexissa edesauttoi merkittävästi 
sen kansainvälistymistä niin GSA-alueella 
kuin muuallakin 

Aktiivinen osallistuminen ja verkostoitumi-
nen sekä vientiohjelmien avustuksella 
tehdyt keikkamatkat edesauttoivat sitä, 
että yhtye solmi agenttisopimuksen Tomato 
Productionsin kanssa  Yhteistyö on ollut 
aikaansaavaa ja yhtye on sittemmin 
kiertänyt paljon Saksassa ja Sveitsissä sekä 
Tomato Productionsin buukkaamilla että 
itse järjestämillään keikoilla  Lisäksi 
useampi paikallinen esiintymispaikka on 
ollut suoraan yhteydessä Jaakko Laitinen & 
Väärä Rahaan löydettyään ensin yhtyeen 
kiertueen tiedot ausfinnland de -sivuston 
keikkalistauksesta 

”Väärälle Rahalle Aus Finnland -hanke 
sattui erinomaiseen aikaan, kun 

bändillämme oli muutenkin tulossa paljon 
menoa ja meininkiä Saksaan ja Sveitsiin  

Saamamme apu oli monimuotoista: 
matka-avustuksista vertaistuen ja 

kontaktien kautta workshoppeihin  
Osallistuin moniin vientivalmennuksiin ja 
workshopeihin, jotka olivat hyviä monesta 

vinkkelistä: niissä verkostoituu, tapaa 
ulkomaisia ammattilaisia mutta myös 

kotimaan kollegoita ja kuulee 
vertaistarinoita sekä kuulumisia ” 

Jaakko Laitinen, 
Jaakko Laitinen & Väärä Raha
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Teksti-TV 666
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laaja, koko musiikkialalle avoin myynti-, 
verkostoitumis- ja valmennuskokonai-
suus  Monipuolisen kokonaisuuden alla 
toteutettiin laaja kirjo toimenpiteitä 
sekä Suomessa että kohdealueella  
Kaikkiaan niihin osallistui 103 suoma-
laista musiikkialan toimijaa 
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Eri toimenpiteiden tavoitteena oli kasvattaa 
musiikkialan vientiosaamista ja markkina-
tuntemusta, parantaa alan toimijoiden 
verkostoja sekä luoda kohdennettuja 
myyntikohtaamisia  Ammattilais- ja 
showcase-tapahtumilla sekä tapahtuma-
kumppanuuksilla haettiin laajempaa 
tavoittavuutta, kun taas pienemmille 
asiakasryhmille räätälöityjen vientimatko-
jen ja tapahtumien avainsana oli osuma-
tarkkuus  Näin luotiin suomalaisille musiikin-
viejille erilaisia mahdollisuuksia kohdata 
ostajia ja esittäytyä potentiaalisille kump-
paneille  

Myynti-, verkostoitumis- ja valmennuskoko-
naisuutta rahoittivat opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, ulkoasianministeriö sekä henkilöre-
surssien osalta työ- ja elinkeinoministeriö 

Ammattilais- 
ja showcase-
tapahtumat 
Music Finland koordinoi hankkeen aikana 
suomalaisten ammattilaisten ja yritysten 
osallistumisen musiikkialan tärkeimpiin 
ammattilaistapahtumiin saksankielisen 
Euroopan alueella sekä tuki näissä toteutu-
neita showcase-esiintymisiä  Ammattilaista-
pahtumissa suomalaiset musiikkialan 
toimijat pääsivät luomaan ja vahvistamaan 
GSA-maiden verkostojaan, tapaamaan 
yhteistyökumppaneita ja neuvottelemaan 
uusista sopimuksista 

• 25 tapahtumaa
• 103 toimijaa, joista 75 yrityksiä
• 49 suomalaista esiintyjää tapahtumien 

näytöskeikoilla

Myös GSA-alueen ulkopuolella järjestetyissä 
ammattilaistapahtumissa korostettiin 
verkostoja saksankielisen Euroopan maiden 
ammattilaisten kanssa 

FRANKFURTIN MUSIIKKIMESSUT 
FRANKFURT, SAKSA

Frankfurtin musiikkimessut ovat koonneet 
yhteen nuottien, soitinten ja musiikkitekno-
logian myyjiä ja ostajia yli 30 vuoden ajan  
Tapahtumasta on muodostunut eurooppa-
laisille klassisen musiikin toimijoille tärkein 
vuosittainen kohtaamispaikka  

FRANKFURTIN MUSIIKKIMESSUT 2015
15.–18.4.2015

Tapahtumaan osallistuneista suomalais- 
yrityksistä suurin osa kertoi messuosallistu-
misen johtaneen uusiin neuvotteluihin 
merkittävien nuotti- tai soitinjälleenmyyjien 
kanssa sekä tuottaneen muutamia välittö-
mästi toteutuneita jälleenmyyntisopimuk-
sia  Uusia alikustannus- sekä yhteistyösopi-
muksia kansainvälisten musiikkikustantajien 
kanssa syntyi, ja lukuisia uusia asiakkuussuh-
teita solmittiin eri puolilla maailmaa 
toimivien musiikkialan toimijoiden kanssa  
Messuilla solmitut kontaktit poikivat myös 
konkreettista myyntiä nuottikustantajille ja 
soitinrakentajille  Lisäksi osallistujat rapor-
toivat saaneensa messujen ja siellä tavattu-
jen ihmisten kautta tietoa esimerkiksi 
uusista nuottitietokannoista, tuotetarjon-
nasta sekä myynti- ja markkinointikana-
vista  Sibelius-Akatemian mukanaolo nosti 
esiin suomalaista korkeatasoista koulutusta  

Aiempia vuosia enemmän panostettiin myös 
Music Finlandin nuotiston asiakasverkosto-
jen kasvattamiseen  Nuotiston verkkokaup-
paa mainostettiin ennen Frankfurtin 
musiikkimessuja lukuisissa saksankielisissä 
alan lehdissä, ja messujen aikana tavattiin 
useita saksalaisia nuottien jälleenmyyjiä ja 
tukkukauppiaita  

• 12 eri toimijaa, joista yhdeksän yrityksiä

49 suomalaista 
esiintyjää tapahtumien 

näytöskeikoilla
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FRANKFURTIN MUSIIKKIMESSUT 2016
7.–10.4.2016

Vuoden 2016 musiikkimessuille Music 
Finlandin kanssa osallistuneet yritykset 
tapasivat paikan päällä nuotti- ja soitinjäl-
leenmyyjiä, kustantajia, toimittajia ja 
muusikoita  Tapaamiset johtivat esimerkiksi 
neuvotteluihin merkittävien eurooppalais-
ten jälleenmyyjien kanssa, esisopimuksiin, 
markkinointiyhteistyöhön sekä aiemman 
yhteistyösopimuksen laajentamiseen  
Messuosallistumisen myötä syntyi myös 
uusia nuotti- ja soitintilauksia  

• Seitsemän toimijaa, joista kuusi yrityksiä

JAZZAHEAD! 
BREMEN, SAKSA

Jazzahead! on jazzmusiikin ammattilaisten 
huippukokoontuminen, johon kuuluu 
messutapahtuma ja showcase-festivaali  
Music Finland koordinoi messutapahtumaan 
suomalaisille osallistujille yhteisen messu- 
osaston 

Aus Finnlandin aikana tehdyn pohjatyön 
myötä Suomi valittiin Jazzaheadin maa-
kumppaniksi vuodelle 2017 

JAZZAHEAD! 2015
23.–26.4.2015

• 22 toimijaa messuosastolla
• Kaksi verkostoitumistilaisuutta
• ”Future Jazz Visions – Aus Finnland to 

Europe and back” -seminaari ja 
paneelikeskustelu yhteistyössä 
Jazzthetik-lehden kanssa, puhujina viisi 
suomalaista ja saksalaista jazzin 
huippuammattilaista: Christine Stephan 
(Jazzthetik), Iiro Rantala (pianisti-
säveltäjä), Dieter Ilg (muusikko, 
agentti), Matti Nives (We Jazz) sekä 
Nadin Deventer (JazzFest Berlin, Europe 
Jazz Network)

• Mentorointitilaisuus ennen tapahtumaa

JAZZAHEAD! 2016
21.–24.4.2016

•  18 toimijaa messuosastolla
•  Kaksi verkostoitumistilaisuutta 
•  Kahden suomalaisyhtyeen showcase-

esitykset
•  Promootiokampanjaan kuuluva ”Jazz & 

Beyond” -kokoelma, jolla oli kappaleet 
kaikilta yhteismarkkinoinnissa olleiden 
toimijoiden edustamilta artisteilta

Esiintyjät: Mopo, Oddarrang

Vuoden 2016 Jazzaheadin verkostoitumis-
tapahtumissa annettiin erityishuomiota 
kumppanuusmaa Sveitsille, muita GSA-
maita unohtamatta  Music Finlandin 
koordinoiman messuosaston ja yhteisvienti-
hankkeen 18 yrityksestä lähes kaikki 
raportoivat jälkeenpäin positiivisista 
tuloksista  Tuloksissa painopiste on nimen-
omaan Saksassa  Usea yritys kertoo viimeis-
telleensä Bremenissä agentti-, levytys-, 
lisenssi- ja jakelusopimuksia saksalaisten 
kumppanien kanssa, tavanneensa saksalai-
sia promoottoreja sekä solmineensa hyödyl-
lisiä verkostoja 

Tapahtuman showcase-sarjaan oli valittu 
kaksi suomalaisyhtyettä, Mopo ja Oddar-
rang  Kumpikin soitti puolen tunnin konsert-
tinsa monisatapäiselle täydelle salille  
Tuloksia tuli heti tuoreeltaan: Oddarrang sai 
alustavia esiintymiskutsuja useammalta 
eurooppalaiselta festivaalilta ja klubilta  
Mopolle esitettiin niin ikään alustavia 
esiintymiskutsuja useisiin Euroopan maihin, 
ja yhtye herätti kiinnostusta myös mm  
Kanadan ja Japanin jazzmusiikin ammatti-
laisten keskuudessa  Sid Hille löysi puoles-
taan Jazzaheadin verkostoitumislounaalta 
itävaltalaisen agentuuri- ja muusikkokump-
panin 

CLASSICAL:NEXT 
ROTTERDAM, HOLLANTI

Classical:NEXT on klassisen musiikin ammat-
tilaistapahtuma, joka koostuu messuista, 
näytösesiintymisistä, paneelikeskusteluista 
ja seminaareista  Music Finlandin toimet 
tapahtumassa painottuivat saksankielisen 
Euroopan ammattilaisiin: esimerkiksi verkos-
toitumistilaisuuksien vieraslistassa huomio 
oli GSA-alueen toimijoissa  Music Finland 
koordinoi suomalaisosallistujille yhteisen 
messuosaston tapahtumassa 

CLASSICAL:NEXT 2015
20.–23.5.2015

Classical:Next-osallistuminen kasvatti 
suomalaisosallistujien verkostoja sekä lisäsi 
saksankielisen ja muun Euroopan taide- 
musiikkimarkkinoiden tuntemusta  Mukana 
olleet yritykset ja toimijat löysivät relevant-
teja kumppaneita ja konkreettisia yhteistyö-
neuvotteluja käytiin esimerkiksi taiteilija-
vaihdosta, tilausteoksista ja äänitejakelusta  
Myös aiesopimuksia solmittiin 

• Kymmenen suomalaista toimijaa, joista 
kahdeksan yrityksiä
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CLASSICAL:NEXT 2016
25.–28.5.2016

Keväällä 2016 mukana olleista yrityksistä 
start-up-toimija Musiclock huomioitiin 
laajalti mediassa Iso-Britanniasta Keski- 
Eurooppaan 

•  7 suomalaista organisaatiota, joista 
yrityksiä 4

• Yksi suomalainen puhuja 
konferenssiohjelmassa

Esiintyjä: 
Project Vainiolla

C/O POP 
KÖLN, SAKSA
19.–23.8.2015

• Kahden suomalaisartistin showcase-
esiintymiset

• Kaksi suomalaista puhujaa "Out of 
Germany: Finland"-keskustelussa

Esiintyjät: 
Mirel Wagner, The Hearing

Music Finlandin Riku Salomaa ja Elements 
Musicin Eero Tolppanen esittelivät tapahtu-
massa suomalaista musiikkialaa ja viennin 
tuloksia paikallisille ostajille ja potentiaali-
sille yhteistyökumppaneille  C/O Popissa 
esiintyivät lisäksi The Hearing ja Mirel 
Wagner osana Keski-Euroopan kiertueitaan  
Esiintymiset toimivat osana artistien 
kansainvälistymisstrategiaa ja johtivat 
neuvotteluihin saksalaisten tapahtumajär-
jestäjien kanssa 

JA JA JA – NORDIC MUSIC AFFAIR

Ja Ja Ja on pohjoismaisten musiikkivientior-
ganisaatioiden yhteishankkeen Nordic Music 
Exportin (NOMEX) ylläpitämä uuden 
indie- ja popmusiikin tapahtumakokonai-
suus  Ja Ja Ja -showcase-klubeja on järjes-
tetty Lontoossa vuodesta 2009 ja Berliinissä 
vuodesta 2014 asti  Vuonna 2015 Ja Ja Ja 
-iltoja toteutettiin ensimmäistä kertaa myös 
Hampurissa ja Wienissä  Tapahtumien 
sisällön kuratoi kullakin alueella paikalli-
sista musiikkialan ammattilaisista koottu 
asiantuntijaryhmä 

Ja Ja Ja -klubit toimivat suomalaisten ja 
muiden pohjoismaisten artistien esittely-
alustoina myös Aus Finnland -kärkihank-
keessa  Hankkeen aikana klubeilla esiintyi 
kaksitoista suomalaista yhtyettä tai artistia, 

joiden neuvotteluita saksalaisten yhteistyö-
kumppanien ja ostajien kanssa edistettiin  

JA JA JA BERLIINI  & HAMPURI
12.2.–7.12.2016 

Esiintyjät: 
Eva & Manu (12 2 2015) 

Hisser (12 3 2015) 
NEØV (9 4 2015) 

Manna (7 –8 10 2015) 
Islaja  3 12 2015 

Have You Ever Seen the Jane Fonda 
Aerobic VHS? (13 –14 4 2016) 

View (11 –12 5 2016) 
Lake Jons (23 –24 11 2016) 

Jori Hulkkonen, The Holy (7 12 2016)

JA JA JA WIEN 

Live-esiintymisten lisäksi musiikkialan 
ammattilaisille järjestettiin verkostoitumis-
tapahtuma ja infromaatiotilaisuus koskien 
Itävallan musiikkikenttää 

Ja Ja Ja -iltaan kuului konserttien lisäksi 
esittely Itävallan musiikkimarkkinoista sekä 
pyöreän pöydän keskustelu otsikolla 
”Management 2020” ja työpaja paikallisista 
musiikkimarkkinoista 

Esiintyjät: 
Noah Kin (30 1 2015) 

 The Scenes (29 1 2016)
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Finland is on its  
way to the top. One can 

be curious, in which 
shape talent, tradition 

and authenticity will be 
combined and find their 

way in the European  
jazz scene.

Jolanda Vujasinovic, 
Artribute

“

0 1  Musiikkituottaja Antti  
Hynninen oli mukana  
Song Castlessa vuosina  
2015 ja 2016
0 2  Sessio Järvenpään  
Song Castlessa 2015
0 3  Lauluntekijä Tido  
Nguyen vuoden 2016  
Song Castlessa
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At Arctic Paradise World and Jazz  
Event I got direct contacts to the 

showcasing and participating artists such 
as Ilkka Heinonen and Joonas Widenius, 
with both of which I am starting to work 
as booking agent in certain territories. 
Also the networking aspect was pretty 
valuable: through the new contacts I 

made at Arctic Paradise meetings, I got 
to know also other artists that didn’t 

attend themselves. Before Arctic 
Paradise, even as a booking agent who 

works in the field of world and jazz, I did 
not know too much about the Finnish 

world music and jazz scene, but that has 
changed now.

Ariane Spiekermann,
The Red House

“

0 1  Espoo Big Band sai 
näkyviä tuloksia soitet-
tuaan Arctic Paradise 
World & Jazz Eventissä
0 2  &  0 4  Radio FM4 Beats, 
Rhymes & Helsinki -biisi- 
leirillä Suomenlinnassa 
tehtiin rap-kappaleita
0 3  Arctic Paradise World & 
Jazz Event sisälsi myös 
verkostoitumista Helsingin 
luonnossa
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REEPERBAHN FESTIVAL 

Reeperbahn Festival on tällä hetkellä 
Saksan, jollei jopa koko Keski-Euroopan 
tärkein ammattilaistapahtuma ja showca-
se-festivaali popin, rockin, indien ja elektro-
nisen musiikin saralla  Tapahtumaan 
osallistuvat kaikki tärkeimmät alan yritykset 
ja mediat, joten Reeperbahn Festival on 
olennainen näyttäytymispaikka etenkin 
Saksan markkinoille pyrittäessä 

Music Finlandin asiakkaiden kokonaisarvo-
sana vuosien 2015 ja 2016 Reeperbahn 
Festival -hankkeista oli 4,0/5, sisältäen sekä 
Music Finlandin palvelut että itse tapahtu-
man tärkeyden  

REEPERBAHN FESTIVAL 2015
23.–26.9.2015

Vuonna 2015 Suomi oli Reeperbahn Festiva-
lin koko historian ensimmäinen kohdemaa 
ja Music Finland toimi tapahtuman pääyh-
teistyökumppanina  Erityinen panostus 
näkyi tapahtumassa: suomalainen musiikki 
sai massiivisesti huomiota niin paikan 
päällä kuin musiikkialan ammattilaisten 
keskuudessa sekä saksalaisessa ja kansain-
välisessä mediassa  Vaikka toteutettu 
tiedotuskampanja keskittyi Reeperbahn 
Festivalissa esiintyviin suomalaisesiintyjiin, 
saksalainen media innostui tekemään 
monia juttuja suomalaisesta musiikista 
myös yleisemmällä tasolla 

Reeperbahn Festival -kokonaisuutta rahoit-
tivat suomalainen musiikkiala, työ- ja 
elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, ulkoasiainministeriö sekä Musiikin 
edistämissäätiö 

Aus Finnland x Reeperbahn Festival 
-kampanja:
•  Kymmenen suomalaisesiintyjän 

showcase-keikat
•  22 suomalaisyrityksen osallistuminen 

konferenssiin
• Tiedotus- ja PR-kampanja yhteistyössä 

Factory92:n kanssa
•  Laaja markkinointikampanja verkko- ja 

printtimediassa sekä ulkotiloissa (sisälsi 
esim  musiikkijakelija Belive Digitalin 
kanssa toteutetun digitaalisen 
kokoelmalevyn, jolle Reeperbahn 
Festivaliin osallistuneet 
suomalaisyritykset saivat lisätä 
esiintyjiensä kappaleet)

• Aus Finnland Matchmaking 
-verkostoitumistilaisuus

•  Aus Finnland Reception -vastaanotto 
yhteistyössä Suomen Saksan-instituutin 
kanssa, Nordic Playlist -vastaanotto 
yhteistyössä pohjoismaisten partnerien 

kanssa sekä muut vastaanotot
• Aus Finnland Showcase
•  Aus Finnland Food Garden -alue 

yhteistyössä Visit Finlandin kanssa 
Finnlinesin sponsoroimana

•  Seitsemän suomalaispuhujaa 
seminaariohjelmassa

Esiintyjät: 
Black Lizard, Eva & Manu, Grave Pleasures, 

K-X-P, Lapko, LCMDF, Mirel Wagner, 
Noah Kin, The Scenes, Venior

Music Finland tähtäsi Aus Finnland x 
Reeperbahn Festival -kampanjalla laajaan 
näkyvyyteen niin Saksan mediassa kuin alan 
ammattilaisten keskuudessa ja paikan 
päällä Hampurissa  PR-kampanjalla ja 
mediayhteistyöllä Intro Magazinen kanssa 
saavutettiin historiallisen paljon näkyvyyttä  
Esimerkiksi paikallinen Morgenpost teki 
suomalaisartisteista jutun viiteen peräkkäi-
seen lehteensä tapahtuman aikana  Vaikka 
PR-kampanja keskittyi tapahtuman suoma-
laisartisteihin, mediassa nähtiin myös useita 
juttuja suomalaisesta musiikista yleisem-
mällä tasolla  Suomalaisesiintyjät tekivät 
tapahtuman aikana paljon haastatteluita 
ja erilaisia mediasessioita esimerkiksi 
radiossa  Yritykset puolestaan hyödynsivät 
tapahtuman verkostoitumismahdollisuudet 
laajasti: keskimäärin tapahtumaan osallis-
tujat tapasivat noin 20 uutta kontaktia 

REEPERBAHN FESTIVAL 2016
21.–24.9.2016

• Seitsemän suomalaisyhtyeen ja -artistin 
showcase-esiintymiset

• Tiedotus- ja PR-kampanja yhteistyössä 
Factory92:n kanssa

• Markkinointikampanja verkko- ja 
printtimediassa sekä ulkotiloissa 

• Aus Finnland Reception 
• Aus Finnland Showcase 
• Aus Finnland Food Garden -alue, joka 

tuotettiin yhteistyössä Visit Finlandin 
kanssa Finnlinesin sponsoroimana

Esiintyjät: 
Alma, Have You Ever Seen the Jane Fonda 

Aerobic VHS?, Hexvessel, New Deadline, 
Phantom, Teksti-TV 666, View

Vuoden 2016 Reeperbahn Festival toimi 
luontevana jatkumona edellisen vuoden 
maayhteistyökumppanuudelle  Kampanja-
kokonaisuus oli hyvin samankaltainen ja 
hanke koostui samoista osa-alueista 
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Useat yritykset raportoivat solmimistaan 
sopimuksista esimerkiksi paikallisten 
levy-yhtiöiden, jakelijoiden, agentuurien ja 
kustannusyhtiöiden kanssa  Esimerkiksi 
rap-artisti View’n edustajat solmivat 
Reeperbahn Festivalilla kustannus- ja 
julkaisusopimukset paikallisten yhtiöiden 
kanssa 

WAVES CENTRAL EUROPE
WIEN, ITÄVALTA & BRATISLAVA, 
SLOVAKIA
30.9–4.10.2015

Waves on Itävallan ja keskisen Itä-Euroopan 
alueen tärkein musiikkialan ammattilaista-
pahtuma ja showcase-festivaali  Tapahtu-
maan osallistuu koko Itävallan musiikkiala 
sekä suuri joukko promoottoreita ja muita 
ammattilaisia maan itäisistä naapureista  
Music Finland tuotti tapahtumaan suoma-
laisen musiikin markkinointikokonaisuuden 
yhteistyössä PR-toimisto Factory92:n kanssa 

• Neljän suomalaisyhtyeen showcase-
esiintymiset

• Suomalaisista elektronisen musiikin 
tekijöistä kertovan Machine Soul 
-dokumenttielokuvan näytös 

• Aus Finnland Reception

Esiintyjät: 
Femme En Fourrure, 

The Hearing, Hisser, LCMDF

Waves Central Europe -hankkeessa tavoit-
teena oli esitellä suomalaisia esiintyjiä 
enimmäkseen Itävallan ja lähialueiden 
live-kentän edustajille sekä verkostoida 
suomalaisammattilaisia muiden paikallis-
ten toimijoiden kanssa  Esiintymiset tapah-
tumassa johtivatkin lukuisiin neuvotteluihin 
paikallisten ostajien kanssa 

CHOR.COM
DORTMUND, SAKSA
1.–4.10.2015

Messuista, työpajoista sekä konserttiohjel-
masta koostuva Chor com kokoaa vuosittain 
kuoromusiikin ammattilaiset ja harrastajat 
Saksan Dortmundiin  Vuonna 2015 Music 
Finland osallistui tapahtumaan ensim-
mäistä kertaa omalla messuosastollaan 
yhdessä Suomen Laulajain ja Soittajain 
Liitto Sulasolin kanssa  Messuosastolla 
näkyivät myös Fennica Gehrman ja Helsin-
gin kamarikuoro materiaalien muodossa 

Sulasolin nuotteja myytiin messuosastolla 
runsaasti, ja myös Music Finlandin nuotisto 

sai tapahtuman ansiosta uusia asiakkaita ja 
nuottitilauksia  Kumpikin toimija solmi 
messuilla monia uusia kontakteja tutustuen 
lukuisiin Keski-Euroopan kuoronjohtajiin ja 
muihin alan vaikuttajiin  Chor comin 
tuloksena Sulasol on saanut useita tilauksia 
Saksasta, joista merkittävimpänä SWR:n 
radiokuoron kiinnostus suomalaiseen 
kuoromusiikkiin ja ohjelmistoehdotusten 
kysyminen 

M4MUSIC 
LAUSANNE & ZURICH, SVEITSI
15.–16.4.2016

Sveitsin musiikkialan tärkein ammattilaista-
pahtuma M4Music koostuu seminaareista, 
vastaanotoista ja verkostoitumistilaisuuk-
sista sekä showcase-esiintymisistä  Tapahtu-
maan osallistuvat Sveitsin keskeiset musiik-
kitoimijat niin median kuin elävän musiikin 
ja äänitteiden puolelta  

• Kahden suomalaisen esiintyjän 
näytöskeikat

• Ennen tapahtumaa järjestetty 
tiedotustilaisuus Sveitsin 
musiikkimarkkinoista sekä itse 
tapahtumasta

Esiintyjät: 
Jaakko Eino Kalevi, Satellite Stories

Jaakko Eino Kalevi ja Satellite Stories 
esiintyivät paikallisille tapahtumajärjestä-
jille, muille ammattilaisille ja yleisölle  
Lisäksi joukko suomalaisia managereita 
osallistui tapahtumaan  Music Finland sopi 
myös yhteistyöstä sveitsiläisten tapahtuma-
järjestäjien kanssa  
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Arctic Paradise World & Jazz 
Eventin showcase-tapahtuma ja 
verkostoitumisillallinen pidettiin 
juuri avatussa G Livelabissa 
Helsingin Punavuoressa 
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Reeperbahn 2015 

0 1  Noah Kin
0 2  LCMDF
0 3 – 0 5  Aus Finnland Food 
Garden keräsi Reeperbahn 
Festivalin yleisöä nauttimaan 
suomalaisesta katuruoasta ja 
juomista
0 6  Black LIzard
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Reeperbahn 2016 

0 1  Hexvessel
0 2 – 0 3  Aus Finnland
Food Garden pystytettiin
Reeperbahn-kadun varrelle 
myös vuonna 2016
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ARCTIC PARADISE WORLD & JAZZ 
EVENT, HELSINKI
18.–20.8.2016

Music Finland tuotti jazzin, maailmanmusii-
kin ja kansanmusiikin ammattilaisille 
räätälöidyn verkostoitumis-, myynti- ja 
showcase-tapahtuman, joka esitteli genre-
jen suomalaista parhaimmistoa sekä kokosi 
alojen kansainvälisiä avainhenkilöitä 
Helsinkiin  Arctic Paradiseen kutsuttiin jazzin 
ja maailmanmusiikin huippuammattilaisia 
lähinnä saksankielisestä Euroopasta: 
levy-yhtiöiden edustajia, agentteja sekä 
promoottoreita  Kansainvälisille toimijoille 
sekä suomalaisille osallistujille järjestettiin 
kolmeksi päiväksi räätälöityä yhteistä 
ohjelmaa, jonka lomassa suomalaisammat-
tilaiset pääsivät verkostoitumaan ulko-
maanvieraiden kanssa  

• 18 kansainvälistä vierasta, joista 15 
saksankielisen Euroopan maista

• 16 suomalaisen yhtyeen ja artistin 
showcase -esiintymiset

• Pienoismessut
• Verkostoitumistilaisuuksia

Esiintyjät: 
Aki Rissanen Trio, Anne-Mari Kivimäen 

Palomylly, Antti Paalanen, Buba Wii Aa, 
Elifantree, Espoo Big Band & Husband, 
Frigg, Helsinki-Cotonou Ensemble, Hilja 
Grönfors, Ilkka Heinonen Trio + Karoliina 
Kantelinen, Mikko Innanen 10+, Mopo, 
Ontrei, Pekko Käppi & K:H:H:L, Verneri 

Pohjola, Vilma Timonen Quartet

Ensimmäistä kertaa järjestetyn Arctic 
Paradisen tulokset ovat jo lyhyellä aikavä-
lillä hyvin rohkaisevia  Lähes kaikki tapahtu-
man esiintyjät saivat jonkin konkreettisen 
tuloksen: esiintymistarjouksia, agenttisopi-
muksia, levytys- ja jakelusopimuksia  
Tapahtumaan kutsutut agentit tarjosivat 
Arctic Paradisen jälkeen sopimuksia ainakin 
viidelle yhtyeelle tai artistille  Promoottorit 
esittivät festivaali- ja klubikeikkatarjouksia 
ainakin kuudelle yhtyeelle  Levytys-, jakelu- 
ja lisensointisopimuksia sai kolme yhtyettä  
Monia uusia, potentiaalisia kontakteja 
solmittiin, ja lisää tuloksia on odotettavissa 
parin seuraavan vuoden aikana – osa niistä 
on jo neuvotteluvaiheessa 
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Arctic Paradise was an excellent showcase  
opportunity to many Finnish artists and fantastic network-
ing event for the professionals to meet international talent 

buyers and gate keepers in a very friendly atmosphere. I 
am sure most of the foreign guests will have fond memories 

of the Finnish hospitality. Music Finland did a great job in 
coordinating and hosting the event.

Tapio Korjus,
Rockadillo Production Oy

I was already very close to the Finnish scene  
through our work with Iiro Rantala, Verneri Pohjola,  

Jukka Perko and Kalle Kalima, and the impression was 
confirmed. The musicians are professional and play on the 

highest level, they are original and keep an eye on both the 
Finnish as well as the overall European and American jazz 
traditions. My favorites: Marzi Nyman, Helsinki-Cotonou 

Ensemble, Aki Rissanen. G-Live Lab: Maybe the most beau-
tiful and modern jazz club of Europe. Music Finland: the 

whole organization couldn’t have been more professional 
nor more cordial at the same time.

Michael Gottfried,
ACT Music

“
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Tuloksia ja sopimuksia saivat useat sellaiset-
kin nimet, jotka olivat mukana vain verkot-
tumassa  Lupaavista neuvotteluista ja 
esisopimuksista ovat kertoneet ainakin 
kuuden yhtyeen tai artistin edustajat  

Arctic Paradise toimi vahvistavana, täyden-
tävänä ja lankoja yhteen solmivana tapah-
tumana  Useat suomalaisosallistujista olivat 
mukana Aus Finnlandissa myös tuensaajina, 
ja nämä eri osa-alueet täydensivät hyvin 
toisiaan  Hyvänä ja hedelmällisenä koettiin 
myös kahden eri genren yhdistäminen 
tapahtumassa 

MACH MAL LAUTER FINNLAND! 
ZÜRICH, ITÄVALTA
8.12.2016

Suomalaisen musiikin showcase-tapahtuma 
Mach Mal Lauter Finnland! järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Zürichissa, Sveitsissä  Se 
koostui verkostoitumistilaisuudesta ja 
kolmen suomalaisyhtyeen näytöskeikoista  
Tapahtuman yhteistyökumppaneina 
toimivat sveitsiläiset promoottorit Radicalis 
ja Lauter, saksalainen PR-toimisto FACTORY 
92 sekä Suomen Sveitsin suurlähetystö 

Music Finlandin Zürichissä järjestämässä 
ohjelmassa esiintyi kolme suomalaista 
yhtyettä  Esiintymiset johtivat yhteistyöhön 
paikallisten tapahtumajärjestäjien kanssa   

Esiintyjät: 
Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic 

VHS?, Jaakko Aukusti, The Holy

Verkostoitumis- 
ja vientimatkat
Ammattilaisille kohdennetut vienti- ja 
verkostoitumismatkat on todettu  Music 
Finlandin toiminnassa tehokkaiksi kansain-
välistymisen ja vienninedistämisen väli-
neiksi  Aus Finnland -hankkeen aikana 
toteutettiin kaikkiaan viisi eri genrejen 
vientimatkaa saksankieliseen Eurooppaan, 
joiden sisältö räätälöitiin vastaamaan 
asiakkaiden tarpeita  Matkojen osallistujat 
valittiin hakemusten perusteella  Lisäksi 
toteutettiin kaksi musiikkiviennin edistämis-
matkaa 

Matkoille osallistui yhteensä 43 toimijaa, 
joista 19 oli yrityksiä 

2014

EUROOPPA- JA 
ULKOMAANKAUPPAMINISTERI LENITA 
TOIVAKAN MUSIIKKIVIENNIN 
EDISTÄMISMATKA 
25.11.2014, BERLIINI,  SAKSA

Ministeri Toivakan vientimatka pohjusti 
seuraavana vuonna alkavaa kärkihanketta  
Matka koostui yritystapaamisista musiikki-
kustantaja Sony/ATV Music Publishing 
Germanylla ja monipuolisia musiikkialan 
palveluita tuottavalla Hörstmann Unterneh-
mensgruppenilla sekä iltatilaisuudesta 
Suomen Berliinin suurlähetystössä  Suurlähe-
tystön iltatilaisuuteen osallistui Saksan 
musiikkialan ja -median avaintoimijoita  
Tilaisuudessa järjestettiin myös paneelikes-
kustelu, jossa käytiin läpi alkavaa kärkihan-
ketta sekä kerrattiin aiemmin onnistuneita 
yhteistyökumppanuuksia Saksan markki-
noilla 

2015

JAZZAMMATTILAISTEN 
VERKOSTOITUMISMATKA 
28.–31.1.2015, BERLIINI,  SAKSA

Jazzammattilaisten verkostoitumismatkalle 
valittiin mukaan 16 suomalaista osallistu-
jaa  Matkan aikana osallistujat vierailivat 
muun muassa Haus der Kulturen der Welt-
sissä, Deutschlandradio Kulturissa ja Kunst- 
fabrik Scholtissa  Lisäksi Suomen suurlähe-
tystön tiloissa järjestettiin koko päivän 
mittainen seminaari- ja verkostoitumista-
pahtuma, jossa vieraili yli 20 saksalaista 
alan huippuammattilaista  
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Klassisen musiikin vientimatkan osallistujia
Hampurissa
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Matka toteutettiin Valtakunnallisen Välittä-
jäverkostohankkeen (VaVä) rahoituksella, ja 
matkan osatuottajana oli Annamaija Music 
Company 
 

NYKYMUSIIKIN AMMATTILAISTEN 
VERKOSTOITUMISMATKA 
16.–19.10.2015, DONAUESCHINGEN & 
KARLSRUHE, SAKSA

Nykymusiikkikentän toimijoille suunnattu 
verkostoitumismatka vei seitsemän suoma-
laisosallistujaa eteläiseen Saksaan  Vierai-
lun pääkohde oli maan kuuluisimpiin 
nykymusiikkifestivaaleihin lukeutuva 
Donaueschinger Musiktage, joka kokoaa 
vuosittain yhteen erityisesti Saksan keskeiset 
alan toimijat  Tämän lisäksi ryhmä kävi 
tutustumassa myös Karlsruhen ZKM-keskuk-
sen musiikkiin ja akustiikkaan keskittyvässä 
instituutissa sekä antoi radiohaastatteluja 

Matka vahvisti ja lisäsi suomalaisosallistu-
jien kontakteja saksalaisiin nykymusiikin 
ammattilaisiin, musiikkimediaan ja musiikki- 
kustantajiin sekä avasi uusia mahdollisuuk-
sia residenssityöskentelyyn Saksassa  
Erityisesti säveltäjät loivat kontakteja, jotka 
mahdollistavat yhteistyön jatkossa  Osallis-
tujat ja suomalainen nykymusiikki saivat 
huomiota saksalaisessa musiikkimediassa 

KANSANMUSIIKIN JA 
MAAILMANMUSIIKIN AMMATTILAISTEN 
VERKOSTOITUMISMATKA
18.–20.11.2015 BERLIINI,  SAKSA

Kansan- ja maailmanmusiikin ammattilais-
ten matkalle valittiin mukaan yhdeksän 
suomalaista osallistujaa  Matkan aikana he 
tutustuivat Saksan keskeisiin maailmanmu-
siikkiyrityksiin ja organisaatioihin, tapasivat 
saksalaisia alan ammattilaisia ja tekivät 
vierailuja esimerkiksi Deutschland Radio 
Kulturiin ja tapahtumanjärjestäjä Piranha 
Artsiin 

Vientimatka toteutettiin yhteistyössä 
Suomen Saksan-instituutin ja PR-toimisto 
Uta Bretsch Communicationsin kanssa 

KLASSISEN MUSIIKIN AMMATTILAISTEN 
VERKOSTOITUMISMATKA
26.–28.10.2016, BERLIINI  & HAMPURI, 
SAKSA

Klassisen musiikin ammattilaisten verkostoi-
tumismatkalla kuusi suomalaista osallistu-
jaa tutustui saksalaiseen klassisen musiikin 
kenttään ja toimijoihin  Matkaan kuuluivat 
vierailut konserttihalli Pierre Boulez Saaliin, 
pr-toimisto Maren Borchers for Artistsiin, 
Rondo-lehden toimitukseen, Elbphilharmo-
nie-konserttitaloon ja taidekeskus Reso-
nanzraumiin sekä verkostoitumistilaisuuksia 
saksalaisten toimijoiden kanssa  Lisäksi 
matkalla tavattiin klassiseen musiikkiin 
erikoistuneita konserttitoimistojen edusta-
jia, toimittajia, konserttijärjestäjiä ja 
ohjelmistosuunnittelijoita, levy-yhtiön 
edustajia sekä myös Suomen Berliinin 
suurlähetystön ja Suomen Saksan-instituutin 
henkilökuntaa  Jokaiselle osallistujalle oli 
järjestetty myös 1–2 henkilökohtaista 
tapaamista jonkun saksalaisen managerin, 
kustantajan tai konserttijärjestäjän kanssa  
Nämä tapaamiset kasvattivat kunkin osallis-
tujan henkilökohtaista verkostoa, ja loivat 
heille hyvän pohjan esiintymisten, teosten 
esitysten ja muunlaisen yhteistyön toteutta-
miseen Saksassa  

Matka toteutettiin yhteistyössä berliiniläisen 
PR-toimiston Maren Borchers for Artistsin 
kanssa 

METALLIMUSIIKIN AMMATTILAISTEN 
VERKOSTOITUMISMATKA 
11.–12.11.2016, WEISSENHÄUSER 
STRAND, SAKSA

Metallimusiikin ammattilaisten verkostoitu-
mismatka suuntautui Metal Hammer 
Paradise -tapahtumaan, jossa suomalaiset 
osallistujat verkostoituivat saksalaisten 
ammattilaisten kanssa kahden päivän ajan  
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The exchange with the 
Finnish music industry is 

very inspiring and 
enriching. We are 

working together more 
and more with writers 

and artists from Finland, 
which is a lot of fun. Alma 

for example is a project 
that works extremely well 
and which makes us very 

happy. We also just 
prolonged our 

partnership with 
Elements Music and we 
are very happy about 

that as well.

Sarah Schneider, 
Sony/ATV Music Publishing

“
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Matkalle osallistui yhteensä seitsemän 
suomalaista metallimanageria 

Matkan paikallisina konsultteina toimivat 
Oktober Promotion ja Factory92  Yhteistyö-
kumppanina toimi lisäksi festivaalijärjestäjä 
FKP Scorpio 

ULKOMAANKAUPPA- JA 
KEHITYSMINISTERI KAI MYKKÄSEN 
MUSIIKKIVIENNIN EDISTÄMISMATKA
12.12.2016, BERLIINI,  SAKSA

Suomen suurlähetystössä Berliinissä järjes-
tettiin suomalais-saksalainen musiikkialan 
vastaanotto, johon osallistui ministeri Kai 
Mykkäsen ja suomalaisen delegaation 
lisäksi 30 saksalaista musiikkialan ammatti-
laista  Vastaanoton tarkoitus oli vahvistaa 
suomalaisten ja saksalaisten musiikkialan 
yritysten suhteita ja avata uusia yhteistyö-
mahdollisuuksia  Tilaisuudessa järjestettiin 
myös paneelikeskustelu, jossa käytiin läpi 
Aus Finnland -kärkihankkeen tuloksia 

Teosvienti- 
tapahtumat
Music Finlandin teosvientihankkeilla 
edistettiin suomalaisten musiikintekijöiden 
sävellysten päätymistä ulkomaalaisten 
esittäjien julkaisuille  Kärkihankkeen aikana 
järjestettyjen yhteiskirjoitusleirien (englan-
niksi co-write) tavoitteena oli kannustaa 
suomalaisia tekijöitä kansainväliseen yhteis-
työhön ja avata heille ovia saksankielisen 
Euroopan markkinoille sekä kasvattaa 
suomalaisen kustannusalan ja musiikinteki-
jöiden kansainvälisiä verkostoja 

Co-write-leireillä kirjoitetaan kappaleita 
useimmiten kolmen hengen ryhmissä joko 
suoraan artistien kanssa tai levy-yhtiöiden 
antamien liidien (eli vinkkien, millaista 
musiikkia julkaisuille haetaan) perusteella 

•  Viisi laulunkirjoitusleiriä
•  Yhteensä 119 osallistujaa
•  103 musiikintekijää, joista suomalaisia 

56 ja saksalaisia tai itävaltalaisia 39
•  16 levy- ja kustannusyhtiön edustajaa, 

joista puolet Suomesta ja puolet 
Saksasta

SONG HOTEL BERLIN 
3.–5.11.2015, BERLIINI,  SAKSA

Song Hotel Berlin vei ensimmäistä kertaa 
suomalaisia musiikintekijöitä Saksaan 
tutustumaan alueen musiikkimarkkinoihin 
ja työskentelemään paikallisten ammatti-
laisten kanssa  Berliinin laulunkirjoitusleirille 
osallistui yhteensä 14 suomalaista ja 
kahdeksan saksalaista kirjoittajaa 

Suomalaiset yritykset: 
Elements Music, HMC Publishing, 

Kaiku Songs, LCMDF Music, PME Records, 
Result Entertainment Management, 

Sugar House Publishing, Universal Music 
Publishing Finland

HIP HOP WORKSHOP 
27.–30.4.2015, HELSINKI

Helsingissä järjestettyyn hiphop-työpajaan 
osallistui viisi suomalaista ja kuusi saksa-
laista musiikintekijää  Leirille kutsuttiin 
myös saksalaisen hiphop- ja rapmedia Juice 
Magazinen toimittaja, joka saapui Helsin-
kiin seuraamaan työpajaa ja teki tämän 
pohjalta jutun Suomen hiphop-kentästä 

Leirin tuloksena laulaja-laulunkirjoittaja 
Alma solmi kustannussopimuksen saksalai-
sen Sony/ATV-musiikkikustantamon kanssa  
Myöhemmin samana vuonna Alma alle- 
kirjoitti kansainvälisen levytyssopimuksen 
Saksan Universal Musicin kanssa, jonka 
puitteissa Alma on julkaissut erinomaisesti 
menestyneen ”Karma”-singlen ja ”Dye My 
Hair” -ep-levyn 

Työpaja toteutettiin yhteistyössä saksalais-
ten Sony/ATV Music Publishingin ja 50/50 
Managementin sekä kotimaisen PME 
Recordsin kanssa 

Suomalaiset yritykset: 
PME Records 

Saksalaiset yritykset: 
Sony/ATV Music Publishing M
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B I ISILINNA (SONG CASTLE)
3.–7.5.2015, JÄRVENPÄÄ 

Biisilinna keräsi Järvenpäähän musiikinteki-
jöitä Suomesta, Yhdysvalloista, Saksasta ja 
Ruotsista  Lisäksi leirille osallistui kahdeksan 
suomalaista sekä kahdeksan ulkomaista 
levy- ja kustannusyhtiöiden edustajaa  
Kirjoittamisen ohessa osallistujille järjestet-
tiin Helsingissä yrityskierros, jossa vierailtiin 
Elements Musicin, Kaiku Songsin, HMC 
Publishinging sekä Fried Musicin toimis-
toilla  Lisäksi leirin päätteeksi järjestettiin 
Helsingissä kuuntelutilaisuus, jossa laulun-
kirjoittajat saivat palautetta suoraan levy- 
yhtiöiden edustajilta 

Suomalaiset yritykset: 
Bassrock Publishing, Elements Music, Fried 
Music, HMC Publishing, Kaiku Songs, Sugar 

House Publishing, Universal Music Publishing 
Finland, Warner/Chappell 
Kansainväliset yritykset: 

Disney, Island Records, Sony/ATV Music 
Publishing, Sony Music Germany, RCA 

Records, Universal Music Publishing 
Germany, Warner/Chappell Music

SONG HOTEL 
30.5.−1.6.2016, HELSINKI

Song Hotel -leirillä kymmenen suomalaista 
tuottajaa teki yhteistyötä 14 saksalaisen 
artistitulokkaan kanssa 

Suomalaiset yritykset: 
BMG, D8 Music, Elements Music, HMC 

Publishing/Warner Music Finland, Kaiku 
Songs/Kaiku Entertainment, M-Eazy Music/ 

HMC Publishing, Sugar House Publishing 
Ulkomaiset yritykset: 

BMG Rights Management, Four Music, Sony/
ATV Music Publishing, Warner Music 
Germany, Warner/Chappell Music

BEATS, RHYMES & HELSINKI 
25.–27.4.2016, HELSINKI

Rap-musiikkiin keskittyneellä Beats, Rhymes 
& Helsinki -leirillä kappaleita kirjoitettiin 
ryhmissä, jotka koostuivat suomalaisista 
rap-artisteista ja saksalaisista tuottajista  
Kaiken kaikkiaan leirille osallistui 12 
suomalaista ja 12 saksalaista musiikin- 
tekijää  

•  Leirillä tehdyistä kappaleista oli 
julkaistu vuoden 2016 loppuun 
mennessä kaksi: ”Guter Dag” artistilta 
Greeen ja ”Cool ist mir zu kallt” artistilta 
Finna 

Suomalaiset yritykset: 
Cocoa Music, Elements Music, 

Fried Publishing, HMC Publishing/Warner 
Music Finland, PME Records 

Ulkomaiset yritykset: 
BMG Rights Management, Sony/ATV Music 

Publishing, Warner/Chappell Music

RADIO FM4 BEATS, RHYMES & HELSINKI 
4.–5.10.2016, HELSINKI

Toinen Beats, Rhymes & Helsinki -leiri toi 
Helsinkiin neljä itävaltalaista artistia, jotka 
tekivät kahden päivän ajan kappaleita 
seitsemän suomalaisen tuottajan kanssa 
Suomenlinnan studiolla  Lisäksi leirillä olivat 
läsnä saksalaisen Hiphop de -median ja 
itävaltalaisen radiokanava FM4:n toimittajat 

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä 
Austrian Music Exportin kanssa 

Suomalaiset yritykset: 
Cocoa Music, VILD Recordings
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I thought both the Beats, Rhymes & Helsinki workshop 
and the Music & Media in Tampere were very well done, 
and I dealt a lot with professional and friendly people 

both on the organizer side as well as on the musician side. 
I discovered artists and bands on this trip, that I had 

never heard of before and who – partly also to my 
surprise –  I found very exciting.

Stefan Trischler, FM4

“
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0 1 ,  0 4  &  0 5  Suomalaiset jazz-ammattilaiset
verkostoituivat Jazzahead! 2016 -messuilla
0 2  Perttu Pölönen esitteli Classical:Next 2016 
-messuilla menestyksekkään Musiclock-keksintönsä 
0 3  Mopo-yhtye oli yksi vuoden 2016 Jazzaheadin 
virallisista showcase-esiintyjistä
0 6  DJ Matti NIves soitti levyjä vuoden 2016 
Jazzaheadin Aus Finnland -vastaanotolla
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Ammattilais- 
vierailut
Ammattilaisvierailut ovat käytännönlähei-
nen ja luonteva tapa rakentaa kontakteja 
kohdealueen toimijoiden keskuudessa  Aus 
Finnlandin aikana saksankielisen Euroopan 
maista kutsuttiin vieraita useille suomalai-
sille festivaaleille ja konferensseihin tutustu-
maan kotimaiseen musiikkiin sekä verkostoi-
tumaan maamme musiikkialan ammat- 
tilaisten kanssa  Varsinainen ammattilais-
vierailuohjelma alkoi vuonna 2015, mutta 
nykymusiikin puolella hanketta pohjustet-
tiin jo vuonna 2014 kutsumalla vieraita 
GSA-maista kahteen tapahtumaan  Ammat-
tilaisvierailuohjelma toteutettiin yhteis-
työssä ulkoasiainministeriön ja festivaalien 
kanssa 

•  114 vierasta 23 tapahtumassa
•  Edustettuna 96 eri toimijaa, joista 

79 oli musiikkialan yrityksiä ja 17 
mediayrityksiä

2014

TAMPERE BIENNALE
9.–13.4.2014, TAMPERE
NYKYMUSIIKKI

Tampere Biennalessa vierailleet saksalaiset 
nykymusiikin ammattilaiset tutustuivat 
suomalaisiin säveltäjiin, muusikoihin ja 
muihin ammattilaisiin  Vierailun aikana 
valmisteltiin Aus Finnland-hankkeen 
yhteistyöprojekteja, mm  Ensemble Adapte-
rin ja defunensemblen tulevia yhteiskonsert-
teja  Vierailun tuloksena suomalainen 
kuoromusiikki soi SWR2 -radiokanavalla 
Saksassa ja Avanti!-kamariorkesteri sai 
vierailukutsun Saksaan vuodelle 2016 

MUSIIKIN AIKA 
1.–6.7.2014, VIITASAARI
NYKYMUSIIKKI

Vierailu vahvisti suomalaisten ja itävalta-
laisten nykymusiikkiammattilaisten keski-
näistä tuntemusta ja avasi yhteistyömah-
dollisuuksia  Vierailun tuloksena Uusinta 
ensemble sai konserttikutsun Itävaltaan 

2015

H2Ö
18.–20.7.2015, TURKU
INDIE, ELEKTRONINEN, KOKEELLINEN 
POP JA ROCK, FOLK

FLOW FESTIVAL
14.–16.8.2015, HELSINKI
INDIE, RAP, ELEKTRONINEN, POP JA 
ROCK (MYÖS JAZZPUOLEN VIERAITA)

Music Finland kutsui Flow Festivalille jälleen 
ison joukon kansainvälistä mediaa ja 
musiikkialan ammattilaisia  Mediaosumista 
nimekkäin oli Stereogumin raportti festivaa-
lista ja sen suomalaisartisteista  Pääpaino 
ammattilaisvieraissa oli tapahtumajärjestä-
jissä, joista esimerkiksi saksalainen XJazz on 
sittemmin buukannut suomalaisartisteja 
festivaalilleen 

MUSICA NOVA
6.–14.2.2015, HELSINKI
NYKYMUSIIKKI

Vierailun tuloksena suomalaista nykymusiik-
kia käsittelevät artikkelit julkaistiin Neue 
Zürcher Zeitungissa ja The Financial Times 
-lehdessä 
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We have had only the 
best experiences with 

artists, managements, 
producers and media. 

The Finns are hard-
working, reliable and 

loyal. We are very happy 
and grateful to work with 

artists like Nightwish, 
Amorphis, Sonata Arctica, 

Korpiklaani, Wintersun, 
Battle Beast and Lost 
Society. The Finns are 

always friendly and they 
can drink. Kiitos, Suomi!

Andy Siry,
Nuclear Blast

“
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MODERN HEAVY METAL CONFERENCE 
8.–12.6.2015, HELSINKI
KONFERENSSI

Music Finland teki ensimmäistä kertaa 
yhteistyötä Modern Heavy Metal Conferen-
cen kanssa ja kutsui tapahtumaan puhujiksi 
saksalaisia metallimusiikin ammattilaisia  
Puhujat jakoivat suomalaisten yhtyeiden 
edustajille tietojaan Saksan musiikkimarkki-
nasta ja alan kehityksestä sekä vinkkejä 
viennin edistämiseksi  Tapahtuma toimi 
myös verkostoitumistilaisuutena, jossa 
suomalaisammattilaiset pääsivät esittele-
mään bändejään saksalaisille   

HAAPAVESI FOLK MUSIC FESTIVAL
25.–27.6.2105, HAAPAVESI
FOLK

Ammattilaisvierailulla saavutettiin monen-
laista näkyvyyttä Sabine Frosen päätoimit-
tamassa Folker!-lehdessä, näistä näkyvim-
pänä kansikuvajuttu Kimmo Pohjosesta  
Olga Hochweis soitti useaan otteeseen 
suomalaista musiikkia Deutschlandradio 
Kulturin ohjelmissaan ja teki radioon myös 
Haapavesi-raportin haastatteluineen  
Tärkeänä tuloksena vierailusta jäi talteen 
verkostojen laajennus ja uusien markkinoi-
den avaaminen erityisesti Folker!-lehden 
suuntaan, jossa ei ollut aiemmin juurikaan 
kirjoitettu suomalaisesta musiikista 

MUSIIKIN AIKA
30.6.–5.7.2015, VIITASAARI
NYKYMUSIIKKI

Musiikin ajassa vierailleet saksalaisammatti-
laiset pitivät työpajan nykymusiikin ohjel-
mistosuunnittelusta, sen periaatteista ja 
käytännöistä saksalaisilla festivaaleilla ja 
orkestereissa  Vierailu lisäsi suomalaisten 
ammatillista osaamista ja vahvisti saksalai-
sen uuden musiikin kentän ja markkinan 
tuntemusta 

TUSKA FESTIVAL
26.–28.6.2015, HELSINKI
METALLIMUSIIKKI

Tuskaan kutsuttiin joukko saksalaisia 
metallimusiikin ammattilaisia  Heistä 
monet, kuten Oktober Promotionin ja 
Dragon Productionsin edustajat, sopivat 
yhteistyön kehittämisestä suomalaisyritys-
ten kanssa 

MEIDÄN FESTIVAALI,  JOROISTEN 
MUSIIKKIPÄIVÄT JA SAVONLINNAN 
OOPPERAJUHLAT
1.–5.7.2015, JÄRVENPÄÄ, JOROINEN 
JA SAVONLINNA

Festivaaleilla vierailleet kaksi toimittajaa 
julkaisivat suomalaista musiikkia esittelevät 
jutut omissa medioissaan  Regine Müller 
kirjoitti laajan artikkelin suomalaisista 
kesäfestivaaleista Saksassa ilmestyvään 
Rondo-lehteen ja Hildburg Heider teki 
radio-ohjelman suomalaisista naismuusi-
koista SWR-radiokanavalle 

MODERN SKY FESTIVAL HELSINKI
28.–29.8.2015, HELSINKI
INDIE, ELEKTRONINEN, POP JA ROCK 

Festivaaleilla vieraili saksalainen musiikki-
toimittaja, joka haastatteli suomalaisia 
artisteja ja yhtyeitä  Vierailun aikana tehdyt 
viisi artikkelia ilmestyivät syyskuussa 
Reeperbahn Festivalin aikana Hamburger 
Morgenpost -päivälehdessä 

TAMPERE JAZZ HAPPENING 
29.10.–1.11.2015, TAMPERE
JAZZ

Music Finlandin kutsumien vieraiden ohella 
Suomen Jazzliitto kutsui tapahtumaan 
monia saksalaisia jazzin ammattilaisia 
yhteistyössä pohjoismaisten sisarorganisaa-
tioidensa kanssa 

WE JAZZ 
7.–13.12.2105, HELSINKI
JAZZ

Toimittajavierailun tuloksina tehtiin useita 
suomalaista jazzia käsitteleviä ohjelmia 
Saksan ja Itävallan radioissa, useita festi-
vaaliraportteja ja keikka-arvioita printtime-
diassa ja verkkomedioissa sekä välillisinä 
tuloksina kasvavaa tietoisuutta Helsingin 
aktiivisesta jazzkentästä 

MUSIIKKI & MEDIA 
15.–17.10.2015, TAMPERE
KONFERENSSI

Musiikki & Mediaan tuotujen 55 vieraan 
joukosta suurin osa saapui GSA-alueelta  
Vierailujen tuloksena GSA-alueelle solmit-
tiin ainakin yksi managerisopimus, alustava 
sopimus levyjulkaisusta ja radiopromootio- 
sopimus sekä aloitettiin useita neuvotte-
luita  Tapahtumassa solmittujen uusien 
kontaktien odotetaan tuovan tuloksia vielä 
vuosienkin päästä 
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VALOA FESTIVAL
5.–7.2.2016, TAMPERE
INDIE, RAP, ELEKTRONINEN, 
POP JA ROCK

Music Finland kutsui ByteFM:n radiotoimit-
taja Danny Steinmeyerin Valoa Festivalille 
tekemään juttua suomalaisesta musiikista  
Vierailu johti useisiin suomalaisen musiikin 
esityksiin radiokanavan ohjelmistossa niin 
erikoisohjelmien kuin yksittäisten soittoker-
tojen muodossa  

TAMPERE BIENNALE 
13.–17.4.2016, TAMPERE
NYKYMUSIIKKI

Vierailu avasi kontakteja erityisesti sveitsi-
läisen ja suomalaisen nykymusiikkikentän 
välillä ja tutustutti suomalaissäveltäjiä 
keskeisiin konserttijärjestäjiin ja uuden 
musiikin vaikuttajiin Sveitsissä 

TUSKA FESTIVAL
1.–3.7.2016, HELSINKI
METALLIMUSIIKKI

Vuonna 2016 Tuskaan kutsuttiin Saksasta 
levy-yhtiöiden ja tapahtumajärjestäjien 
edustajia  He verkostoituivat suomalaisten 
alan toimijoiden kanssa ja puhuivat Modern 
Heavy Metal Conference -tapahtumassa, 
jossa yleisönä oli suuri joukko suomalaisia 
metallimusiikin ammattilaisia  
 

MUSIIKIN AIKA 
5.–10.7.2016, VIITASAARI
NYKYMUSIIKKI

Vierailu avasi uusia yhteistyökontakteja 
suomalaisen ja sveitsiläisen nykymusiikki-
kentän välillä  Vieras tutustui tapahtumassa 
suomalaisiin säveltäjiin, muusikoihin ja 
festivaalijärjestäjiin  Yhteistyö suomalaisten 
säveltäjien ja nykymusiikkifestivaalien sekä 
Ensemble Proton Bern -yhtyeen välillä on 
jatkossa todennäköistä vierailun ansiosta 

FLOW FESTIVAL
12.–14.8.2016, HELSINKI
INDIE, RAP, ELEKTRONINEN, 
POP JA ROCK 

Vuoden 2016 Flow’n vieraat olivat levy- 
yhtiöiden edustajia ja festivaalibuukkaajia, 
jotka tutustuivat tapahtuman suomalais- 
esiintyjien antiin kolmen päivän ajan ja 
tapasivat yhtyeiden edustajia worksho-
peissa ja verkostoitumistilaisuuksissa  Music 
Finland järjesti myös ohjelmaa Flow’n 
toimittajavieraille ja suomalaisia artisteja 
esiteltiin saksalaismedioissa kuten Intro- 
lehti ja radiokanava 1Live 

MUSIIKKI & MEDIA 
6.–8.10.2016, TAMPERE
KONFERENSSI

Musiikki & Mediaan kutsuttiin yli 20 vierasta 
GSA-alueelta  Tuloksina Music Finlandille 
raportoitiin mm  esiintymissopimuksia, 
neuvotteluja maiden välisestä artistiyhteis-
työstä ja alustavia sopimuksia levyjulkai-
susta GSA-alueelle  Saksalainen hiphop- 
media Backspin teki videohaastatteluja ja 
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The invitation itself, to travel to Finland to experience the 
Finnish music scene first hand is unique and needs to be 

commended! The effort to bring Finnish music closer to the 
people, be it at concerts or at the dinner table, or over a 

coffee cannot be underestimated. Such gatherings are of 
enormous importance! During my stay in Finland I have not 

only got to know very interesting composers, but also 
praiseworthy musicians and ensembles. The defunensemble 

impressed me personally so much, that I contacted its 
members to talk about a possible performance in 

Switzerland. It was an enrichment both on a personal 
as well on a professional level for me.

Leonardo Idrobo, 
Internationale Gesellschaft für neue Musik Basel

“
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juttusarjan suomalaisesta hiphop-kentästä 
Musiikki & Median yhteydessä  Jutut julkais-
tiin marraskuussa Backspinin online-kana-
vissa  Tärkeimpänä tuloksena osallistujat 
pitivät useiden uusien kontaktien synty-
mistä 

Tapahtuma- 
kumppanuudet

CASE: NYKYMUSIIKKIYHTYEIDEN 
YHTEISTÖ DEFUNENSEMBLE, ENSEMBLE 
ADAPTER

Suomalaisen defunensemblen ja Berliinissä 
toimivan saksalais-islantilaisen Ensemble 
Adapterin yhteistyön suunnittelu käynnistyi 
Music Finlandin koordinoimana vuonna 
2014 ja toteutus ajoittui vuosille 2015–
2016   Yhtyeet tilasivat sävellykset suoma-
laiselta ja saksalaiselta säveltäjältä (Kimmo 
Kuokkala ja Sergej Maingardt)  Taiteellinen 
suunnittelu ja päätökset toteutettiin 
yhtyeiden yhteistyönä ja teokset tilattiin 
kokoonpanolle, jossa oli mukana jäseniä 
molemmista yhtyeistä  Ensimmäinen 
yhteiskonsertti toteutui Tampere Bienna-
lessa huhtikuussa 2016, jossa kantaesitettiin 
Kuokkalan Avaruusrauniot-teos   Yhtyeet 
esiintyvät samalla ohjelmistolla touko-
kuussa 2016 Kielissä Chiffren-festivaalilla ja 
Berliinissä Kontraklang-konserttisarjassa  
Hankkeen tavoitteena oli lisätä yhteistyötä 
ja liikkuvuutta suomalaisten ja saksankieli-
sen Euroopan nykymusiikkiammattilaisten 
välillä  Hanke onnistui erinomaisesti ja 
synnytti uudenlaista, konkreettista yhteis-
työtä, joka jatkuu myös tulevaisuudessa 

“Our Finnish colleagues combine high 
professionalism with passionate musicality  

Friendly get-togethers are equally 
important as the intensive playing 

together on stage  A pleasant 
cooperation on many levels ”  

Matthias Engler, Ensemble Adapter

SCOPE FESTIVAL
BERLIINI,  SAKSA
17.–20.11.2016

SCOPE oli berliiniläisen XJazz-festivaalin ja 
helsinkiläisen We Jazz -tapahtuman 
toteuttama festivaali, joka syntyi Aus 
Finnlandin myötävaikutuksesta  Vuoden 
2016 tapahtuma toimi avauksena, jonka 
tavoite oli kehittää pitkäaikaista yhteis-
työtä ja uusia projekteja saksalaisten ja 
suomalaisten muusikkojen kanssa   

Festivaali kokosi yhteen suomalaista ja 
saksalaista musiikkiosaamista ohjelmistolla, 
johon kuului jazzin lisäksi esimerkiksi 
suomalaista indie- ja rap-musiikkia  Tapah-
tuman puitteissa toteutettiin myös muusik-
kovaihtoa: varta vasten koottuun Berlin x 
Helsinki Ensemble -kokoonpanoon kuuluu 
muusikkoja sekä Saksasta että Suomesta  
Kokoonpano esiintyi Berliinin festivaalin 
lisäksi myös muissa maissa, esimerkiksi 
vuoden 2016 We Jazz -festivaalilla Suo-
messa  

Scope Festivalia tukivat Suomen Saksan- 
instituutti, Music Finland ja Suomen suur- 
lähetystö, Berliini 
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Finnish music is gaining importance internationally. 
Both Finnish songwriters and producers that are part of 

international productions as well as several new promising 
artists whose first steps abroad are successful. There is for 

example the exceptional talent Alma, who has what it 
takes for a successful artist career. A special popstar. On 

the other hand, there are exciting niches such as the 
rappers View and Noah Kin who produce and write on a 

high international level. All in all, I have seen a lot of talent 
during my time at Music & Media. Finland doesn’t have to 

hide when it comes to its creative potential!

Robin Shaw,
Four Music

“
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Esiintyjät: 
Buba Wii Aa, Jimi Tenor & KabuKabu, 

Jaakko Eino Kalevi, Jukka Perko Avara, Kari 
Ikonen Trio, Linear John, Markus Pesonen, 
Mirel Wagner, Noah Kin, Terzic / Kalima / 

GRIMAL, Timo Lassy & Ensemble X

USEDOM MUSIK FESTIVAL
USEDOM, SAKSA/PUOLA 
19.9.–10.10.2015

Music Finland teki vuonna 2015 yhteistyötä 
saksalaisen taidemusiikkifestivaali Usedo-
min kanssa  Suomi oli festivaalin kohdemaa, 
mikä näkyi vahvasti festivaalin ohjelmis-
tossa, johon kuului klassisen lisäksi myös 
folkmusiikkia  Tapahtumassa niin suomalai-
set, puolalaiset kuin saksalaiset kokoonpa-
not esittivät suomalaista musiikkia esimer-
kiksi Sibeliukselta, Toivo Kuulalta ja Kaija 
Saariaholta  Tapahtumassa sai kantaesityk-
sensä Severi Pyysalon pianokonsertto 
“Green”, jonka esitti Baltic Sea Youth 
Philharmonic kapellimestarina Kristjan Järvi 
ja pianossa Pauli Kari  

Esiintyjät: 
Duo Karoliina Kantelinen & Ikka Heinonen, 

Frigg, Guerdia Nueva, Jarkko Riihimäki, 
Lumen Valo, Pauli Kari, Sami Väänänen

Vientivalmennukset
Aus Finnland -hankkeen aikana Music 
Finland järjesti Suomessa kymmenen 
valmennustilaisuutta, jotka keskittyivät 
saksankielisen Euroopan alueen musiikki-
markkinoihin  Tilaisuuksien tavoitteena oli 
kasvattaa suomalaisten musiikkialan 
ammattilaisten vientiosaamista sekä 
välittää tietoa GSA-alueen markkinoista ja 
tukea näin suomalaisen musiikin viennin 
kasvua 

•  320 osallistujaa 
•  Puhujina yhteensä 34 alan 

ammattilaista GSA-maista

ARNDT WEIDLERIN MENTOROINTI 
17.–18.3.2015, HELSINKI

Aihe: Saksan jazzkenttä ja sen toimijat sekä 
Jazzahead-tapahtuma 
Lisäksi Weidler piti henkilökohtaisia mento-
rointisessioita 

Puhuja: Arndt Weidler 
(Jazzinstitut Darmstadt)  

Osallistujia: 23

PR & MEDIA WORKSHOP
8.4.2015, HELSINKI

Aihe: Saksan media ja sen kanssa toimiminen

Puhujat: Jan Clausen, Uta Bretsch, Maren 
Borchers-Fromageot, Andreas Müller 

Osallistujia: 90

METAL EXPORT WORKSHOP
10.6.2015, HELSINKI

Aihe: Metallimusiikin markkinoiden ja 
kulttuurin nykytilanne ja tulevaisuus, 
huomion keskipisteessä erityisesti Saksan 
markkinat ja siellä toimivat suomalaiset 
yhtyeet

Workshop järjestettiin osana “Modern Heavy 
Metal: Markets, Practices, and Cultures 
Conference” (MHM) -tapahtumaa yhteis-
työssä Aalto-yliopiston kanssa  Konferenssi-
osallistujien lisäksi mukana oli monia Music 
Finlandin kutsumia suomalaisia ja saksalai-
sia metallimusiikin ammattilaisia (manage-
reita, levy-yhtiöedustajia, promoottoreita, 
agentteja, artisteja ja median edustajia) 

Puhujat: Thomas Kreidner, 
Achim Ostertag, Thoresten Harm, 

Laura Niebling 
Osallistujia: 27
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Through the project I 
discovered lots of new 
things within jazz and 

got deeper insights into 
structures, the culture 

and also the way of 
living. I experienced the 

people I met as very 
friendly and cordial, but 

at the same time 
professional.

Andreas Müller

“
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TYÖPAJA NYKYMUSIIKIN 
AMMATTILAISILLE
3.7.2015, VIITASAARI

Aihe: Ohjelmasuunnittelu
 

Puhujat: Beate Schüller, 
Margarete Zander, Perttu Haapanen  

Osallistujia: 15

LIVE ARTIST DEVELOPMENT WORKSHOP 
13.8.2015, HELSINKI

Aihe: A&R-toimenpiteet ja esiintyjän 
kehittäminen, huomiossa erityisesti Saksan 
ja Itävallan elävän musiikin markkinat  
Lisäksi musiikkiyhtiöt esittelivät edusta-
mansa artistit ja yhtyeet Saksan ja Itävallan 
ammattilaisille sekä saivat heiltä yksityis-
kohtaisempia neuvoja 

Puhujat: Ben Mitha (Karsten 
Jahnke Konzertdirektion), Florian Burger 

(X-Jazz), Rainer Kern (Enjoy Jazz), 
Susi Ondrusova (Radio FM4), Thomas Heher 

(Vienna Waves) 
Osallistujia: 42

SVEITSIN MUSIIKKIMARKKINA- JA 
M4MUSIC -INFOTILAISUUS
17.2.2016, HELSINKI

Aihe: Sveitsin musiikkimarkkinat ja M4Music- 
tapahtuma

Puhuja: Philipp Schnyder (M4Music) 
Osallistujia: 16

MUSIIKKIALAN LAKI- JA 
SOPIMUSASIOIDEN TYÖPAJA
13.5.2016, HELSINKI

Aihe: Saksan musiikkimarkkinoiden sopi-
muskäytännöt ja sopimusten ominaisuudet, 
lakimiehen rooli Saksassa sekä sopimus- ja 
neuvottelukäytännöt

Puhuja: Jens Fischer 
(Zimmermann & Decker) 

Osallistujia: 28
 

METAL INDUSTRY PANELS AND 
NETWORKING
30.6.2016, HELSINKI

Aihe: Metallimusiikin markkinoiden ja 
kulttuurin nykytilanne ja tulevaisuus

Tilaisuus järjestettiin osana Modern Heavy 
Metal -konferenssia yhteistyössä Aalto- 
yliopiston kanssa  Ohjelmassa oli paneeli-
keskusteluiden lisäksi verkostoitumista 

Puhujat: Achim Ostertag (Summer Breeze), 
Andy Siry (Nuclear Blast), David Kaiser 

(Oktober Promotion), Heta Hyttinen (Ginger 
Vine), Jani Wilund (manager, Santa Cruz), 

Jarne Brauns (Party San Festival), Jens 
Prüter (Century Media), Jouni Markkanen 

(Grey Beard), Merle Doering (Dragon 
Productions), Niels Andersen (Oktober 
Promotion), Riku Pääkkönen (Ranka 

Kustannus), Thomas Jensen (ICS/Wacken), 
Thorsten Harm (Rodeostar), Toni-Matti 

Karjalainen (Aalto-yliopisto) 
Osallistujia: 20

ARTIST DEVELOPMENT WORKSHOP VOL.3
11.8.2016, HELSINKI

Aihe: Artistien ja yhtyeiden urakehitys 
keikkakentillä sekä promoottorin riskit 
esiintyjien kiinnittämisessä tapahtumiin 
Lisäksi osallistujat esittäytyivät vieraille ja 
puhuivat edustamiensa artistien kehityk-
sestä keikkamarkkinoilla 

Työpaja jatkoi aiempien Flow Festivalin 
yhteydessä pidettyjen “Artist development” 
-työpajojen sarjaa  

Puhujat: Alexander Kralisch 
(Polydor/Island/ Universal Music), 

Annika Hintz (MS Dockville), Carlo Luis 
Ruben Schenk (Landstreicher Booking), 

Lawrence Lui (Island Records), Michel Attia 
(ORF, FM4), Timo Kumpf (Karakter Live/ 

Maifeld Derby Festival) 
Osallistujia: 33

MYYNTIKOULUTUS: 
MITEN KIRKASTAN VIESTINI?
30.8.2016, HELSINKI

Aiheet: tarinankerronta, ytimekkään 
”pitchin” eli myyntipuheen rakentaminen 
sekä vientituotteen esitteleminen
Lisäksi Johanna Rajamäki tarjosi kahden-
keskisiä mentorointisessioita osallistujille 

Puhujat: Bruce Oreck, Johanna Rajamäki 
(Tero Saarinen Company) 

Osallistujia: 33
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3Alma esiintyi vuoden 2016 

Reeperbahn Festivalilla Music 
Finlandin Aus Finnland showcase- 
tapahtumassa 
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Aus Finnland oli viestinnällisesti mittava 
panostus  Suomalaisen musiikin ja musiik-
kialan toimijoiden näkyvyyttä ja tunnet-
tuutta Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä 
kasvatettiin sekä PR-kumppanuuksien ja 
muiden paikallisten yhteistyökumppanei-
den että oman saksankielisen promoo-
tion kautta  

Aus Finnland -viestinnän päämääränä oli 
ensisijaisesti tavoittaa saksankielisen 
Euroopan musiikkialan ammattilaiset ja 
media, sekä toissijaisesti niiden kautta 
myös musiikkia kuluttava yleisö  Aus 
Finnland -sivusto kuitenkin rakennettiin 
tietoisesti hyvin käyttäjäystävälliseksi 
myös suurta yleisöä ajatellen  Kotimaan 
viestinnän tavoitteena oli välittää tietoa 
hankkeesta ja saksankielisen Euroopan 
musiikkimarkkinasta suomalaisille 
musiikkialan ammattilaisille 
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Music Finlandin oman viestinnän pääpaino 
oli digitaalisissa kanavissa  Verkkosivujen ja 
sosiaalisen median viestinnän tueksi Music 
Finland tuotti digitaalisia ja fyysisiä julkai-
suja sekä teki yhteistyötä kohdemaiden 
medioiden kanssa  Hankkeen aikana 
tuotetuilla julkaisuilla ja viestintämateriaa-
leilla tuettiin vahvasti vientiohjelmien 
hankkeita  Music Finlandin oman promoo-
tiomateriaalin tuotannosta sekä verkkovies-
tinnästä vastasi saksankielinen projektiassis-
tentti 

Hankkeelle luotiin oma visuaalinen ilme, 
jonka loivat Agency Leroy ja Santtu Musto-
nen vuonna 2014  

Hankkeen viestintää ja markkinointia 
rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriö 

AUS FINNLAND -VERKKOSIVUSTO 

Kärkihankkeen suomenkieliset internetsivut 
avattiin lokakuussa 2014 osoitteessa 
ausfinnland fi  Sen ytimessä olivat Music 
Finlandin tarjoamien kärkihankeohjelmien 
esittely sekä tiedon jakaminen saksankielis-
ten maiden musiikkimarkkinoista artikkelein 
ja esityksin  

Saksankielinen promootiosivusto osoitteessa 
ausfinnland de lanseerattiin tammikuun 1  
päivänä 2015  Tämän sivuston ytimessä oli 
kattava esityskalenteri, johon kerääntyi 
kahden vuoden aikana 2410 suomalaisar-
tistien esiintymistä ja suomalaisten teosten 
esitystä GSA-alueella  Lisäksi sivulle oli 
koottu profiilit kaikista tekijöistä ja artis-
teista, joita kerääntyi yhteensä 517 kappa-
letta 

Saksan- ja suomenkielisillä Aus Finnland 
-sivustolla vieraili kahden vuoden aikana 
62 667 kävijää 

Sivustolla julkaistiin kaikkiaan 205 saksan-
kielistä uutista ja artikkelia  Näistä kahdek-
san laajempaa juttua tilattiin saksalaisen 
Intro-lehden kirjoittajilta 

SOSIAALINEN MEDIA

Hankkeelle luotiin omat saksankieliset 
sosiaalisen median kanavat  Aus Finnlandin 
Facebook-sivulla ja @AusFinnland -Twitter- 
tilillä jaettiin hankkeeseen liittyviä artikke-
leita ja sisältöjä ja uutisoitiin ajankohtai-
sista hanketta koskevista asioista  Yhteensä 
Aus Finnlandin sosiaalisen median kanavia 
seurasi noin 2000 ihmistä 

Aus Finnlandin sosiaalisen median viestintä 

oli kahdensuuntaista  Toisaalta Aus Finnland 
välitti kanavissaan tietoja suomalaisten 
yhtyeiden, artistien ja yritysten menestyk-
sestä kohdemarkkinoilla, toisaalta se pyrki 
aktivoimaan näitä tahoja myös kertomaan 
Aus Finnland -hankkeesta 

UUTISKIRJEET

Aus Finnland -sisältöjen pohjalta lähetettiin 
uutiskirjeitä noin kerran kuussa läpi vuoden  
Hankkeen aikana lähti kaikkiaan 21 
uutiskirjettä ja erillisiä uutiskirjeitä esimer-
kiksi kesän musiikkifestivaaleista, Reeper-
bahn Festival -kokonaisuudesta sekä muita 
erikoisuutiskirjeitä 

Uutiskirjeiden vastaanottajalista kattoi noin 
1500 saksankielisessä Euroopassa aktiivi-
sesti toimivaa musiikkialan ammattilaista 

NUOTISTOPROMOOTIO

Music Finlandin nuotistopalveluita mainos-
tettiin kärkihankkeen ensimmäisen vuoden 
aikana seitsemässä saksankielisessä leh-
dessä sekä chor com-tapahtuman messu- 
katalogissa  Lisäksi nuotistopalveluista 
kerrottiin Aus Finnland -uutiskirjeissä sekä 
hankkeen sosiaalisen median kanavilla 

Nuotistoa ja Composers & Repertoire 
-sivustoa markkinoitiin sähköpostitse 
saksankielisessä Euroopassa toimiville 
nuottien jälleenmyyjille, orkestereille 
ja muusikoille 

Useampi paikallinen 
venue on ollut meihin itse 
yhteydessä löydettyään 

ensin kiertueemme tiedot 
ausfinnland.de 

-listauksesta – eli olemme 
Aus Finnland -sivuston 

kautta saaneet 
lisäkeikkoja.

 Jaakko Laitinen 
(Jaakko Laitinen & Väärä Raha)

“
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julkaistiin kaikkiaan 
neljä kokoelmalevyä 
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JULKAISUT

AUS FINNLAND -SARJA (01)

Aus Finnland -sarjassa julkaistiin kaikkiaan 
neljä kokoelmalevyä cd-formaatissa  Sarjan 
julkaisuista jokainen painotti eri genreä: 
Urban / Electronic, Indie / Pop, Hard Rock / 
Metal ja Jazz & Beyond  Levyt olivat jaossa 
Music Finlandin eri tapahtumissa, minkä 
lisäksi niitä postitettiin Saksaan, Sveitsiin ja 
Itävaltaan 

KLASSISCHE UND ZEITGENÖSSISCHE 
MUSIK AUS FINNLAND (02)

Suomalaisen taidemusiikin promootion 
avuksi saksankielisessä Euroopassa tuotet-
tiin kahden cd-levyn julkaisu  Syksyllä 2015 
ilmestynyt tupla-albumi oli Music Finlandin 
ensimmäinen klassisen ja nykymusiikin 
kokoelmalevy  Sen levyistä ensimmäinen 
esittelee erityisesti suomalaisia klassisen 
musiikin esittäjiä, toinen suomalaisten 
nykysäveltäjien musiikkia  Kokoelmaa 
postitettiin alan ammattilaisille saksan- 
kielisissä maissa sekä Music Finlandin että 
PR-toimisto Maren Borchers for Artistsin 
toimesta  Levyä jaettiin myös kansain- 
välisissä taidemusiikin ammattilais- 
tapahtumissa 

MUSIC FINLAND X NOISEY X 
MUSIKEXPRESS X BYTEFM – THE LIMITED 
RECORD STORE DAY EDITION 2015 (03)

Music Finland tuotti Record Store Day 
-erikoisjulkaisun, joka sisälsi Saksan vaiku-
tusvaltaisimpiin musiikkimedioihin lukeutu-
vien Noiseyn, Musikexpressin ja ByteFM:n 
valitsemia kappaleita kuudelta kansainväli-
sesti lupaavalta suomalaisyhtyeeltä ja 
-artistilta  Levyä jaettiin levykauppapäivänä 
18  huhtikuuta 2015 kaikissa Saksan 
virallisissa Record Store Day -levykaupoissa 
sekä valikoiduissa kaupoissa Sveitsissä ja 
Itävallassa  

AUS FINNLAND X REEPERBAHN FESTIVAL 

Digitaalinen kokoelmalevy tehtiin yhteis-
työssä Hampurissa toimivan musiikkijakeli-
jan Believe Digitalin kanssa  Levy oli kuun-
neltavissa verkkomusiikkikaupoissa ja 
suoratoistopalveluissa kuten Spotify, iTunes 
ja Apple Music 

REEPERBAHN MAGAZINE   (04)

Aus Finnland x Reeperbahn Festival -koko-
naisuutta varten julkaistiin saksankielinen 
lehti, jossa esiteltiin tapahtumassa esiinty-
vät suomalaisnimet sekä kerrottiin Reeper-
bahn-kadun varrella sijainneesta Aus 
Finnland Food Garden -alueesta  Lehti 
jaettiin jokaiselle Reeperbahn Festivaliin 
osallistuvalle ammattilaiselle tapahtuman 
lahjapussissa 
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As part of our cooperation, we made a special edition of 
Intro’s September issue 2015 with a cover story about 
Finnish music. It was the first time ever that a German 

music magazine did a country special like that. But we had 
good reasons for it: First of all there is a wide range of good 
– and in some cases fantastically weird – music and artists 
we could discover. Then there is the fact that Germany has 
always been a good market for Scandinavian music, so we 

could be sure that a big part of our readers would be 
interested. Also the music export office work from Finland 

and Denmark etc. has been very good in the last years. And 
finally: we realized early on that we share the same views 

on how to work together. The folks from Aus Finnland 
trusted us that we have to tell the story our way – and 

helped us whereever they could on a very professional level.

Daniel Koch,
Intro Magazine

“
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AUS FINNLAND -ESITE   (05)

Taskukokoisessa esitteessä kerrottiin hank-
keeseen liittyvistä suunnitelmista ja projek-
teista englanniksi ja saksaksi  Pienoisesi-
tettä jaettiin saksankielisen Euroopan 
ammattilaistapahtumissa läpi vuoden 

AUSGEWÄHLTE NOTEN FINNISCHER 
KOMPONISTEN

Saksassa toimivan nuottien tukkukauppiaan 
Grahl & Nicklasin kanssa toteutettiin 
syksyllä 2015 markkinointikampanja, johon 
kuului Music Finlandin nuotiston kysytyimpiä 
kamarimusiikkiteoksia esittelevä saksankie-
linen pienoiskatalogi  Grahl & Nicklas 
lähetti katalogin 350:lle tärkeimmälle 
jälleenmyyjälleen  

MUSIC FINLAND MAGAZINE   (06)

Music Finlandin normaaliin julkaisutoimin-
taan kuuluvasta Music Finland Magazine 
-lehdestä julkaistiin kärkihankkeen aikana 
yksi saksankielinen painos vuonna 2016  
Pokkarikokoinen julkaisu sisälsi lyhyitä 
artikkeleita, uutisnostoja ja henkilöesitte-
lyitä  Lehteä jaettiin kansainvälisissä 
ammattilaistapahtumissa 

PR-YHTEISTYÖ

Music Finland teki Aus Finnland -kärkihank-
keen ympärillä tiivistä yhteistyötä saksalais-
ten PR-toimistojen kanssa  Hampurissa 
toimiva Factory 92 tarjosi tiedotuspalvelui-
den lisäksi arvokasta tietoa Saksan musiikki-
markkinasta ja alan toimijoista  Lisäksi 
Factory 92 auttoi esimerkiksi media-yhteis-
työkumppaneiden hakemisessa ja muussa 
konsultaatiossa  

Taidemusiikin PR-yhteistyökumppanina 
toimi saksalainen, Berliinissä toimiva Maren 
Borchers for Artists  Yhteistyö tehosti Aus 
Finnland -kampanjan näkyvyyttä GSA-
alueen klassisen ja nykymusiikin toimijoiden 
ja median suuntaan  Yhteistyötä tehtiin 
esimerkiksi verkkosivuston, uutiskirjeen ja 
sosiaalisen median sisältöjen jakamisessa, 
uusien kontaktien luomisessa, ammattilais-
vierailuiden toteuttamisessa, kokoelmalevyn 
jakelussa sekä yleisen konsultaation muo-
dossa  

Myös hankkeeseen osallistuneiden yhtyeiden 
ja artistien edustajat tilasivat PR-kampan-
joita GSA-alueiden toimijoilta edistääkseen 
näiden näkyvyyttä kohdealueen markki-
noilla 

MEDIAYHTEISTYÖ

INTRO MAGAZINE   (07)

Music Finland teki laajamittaista yhteistyötä 
Saksan suurimman elämäntapa- ja kulttuu-
rimedian Intro Magazinen kanssa osana 
Reeperbahn Festival -kampanjaa  Toimit-
taja Steffen Greinerin Suomen-vierailun 
jäljiltä Intro Magazine julkaisi elokuun 
numerossaan laajan artikkelin suomalai-
sesta musiikista, jonka oli ideoinut lehden 
päätoimittaja Daniel Koch  Kansijutussa 
esiteltiin paitsi Sideways-festivaalilla 
esiintyneitä artisteja myös suomalaisen 
musiikin historiaa, tyylisuuntia, ilmiöitä ja 
tekijöitä 

RONDO

Music Finland teki yhteistyötä Saksassa 
ilmestyvän klassisen musiikin aikakausleh-
den Rondon kanssa  Toukokuussa 2015 
lehden etukannessa oli koko sivun Aus 
Finnland -mainos, jolla saavutettiin laaja 
näkyvyys hankkeelle  Marraskuun 2015 
numerossa Rondo julkaisi jutun suomalai-
sista klassisen musiikin kesäfestivaaleista ja 
lisäksi lehden verkkoversiossa oli listaus 
suomalaisista klassisen musiikin tapahtu-
mista Saksassa  

MEDIANÄKYVYYS

MEDIAOSUMIA VUOSINA 2015–2016 
YHTEENSÄ 21 201

Yksi Aus Finnlandin tavoitteista oli edistää 
suomalaisen musiikin näkyvyyttä saksankie-
lisen Euroopan mediassa  

Kaikkiaan vuosina 2015–2016 suomalai-
selle musiikille saatiin 21 201 mediaosumaa 
saksankielisessä mediassa  Näistä 826 oli 
printtimediasta ja 20 375 internetosumia  
Printtimedioiden seurantaa GSA-alueella 
teki Music Finlandille mediaseurantatoi-
misto PMG Pressemonitor  Internetissä 
osumia kerättiin Meltwater-mediaseuranta-
palvelun avulla 

Mediaosumista huomattavimpia olivat 
Intro-lehden seitsemänsivuinen kansikuva-
juttu suomalaisesta musiikista sekä artikke-
leita lehdissä kuten Die Welt, Hamburger 
Morgenpost, Rolling Stone, Juice, Opernwelt, 
Jazzthetik ja Rondo 

Aus Finnland herätti kiinnostusta myös 
kotimaassa: esimerkiksi Music Finlandin 
toimet Reeperbahn Festivalilla keräsivät 
näkyvyyttä niin Yleisradion televisio- ja 
radio-ohjelmissa kuin Helsingin Sanomissa 
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VUOSI 2015

Kaikkiaan internet-osumia suomalaiselle 
musiikille ja esiintyjille kertyi vuoden 2015 
aikana yhteensä 12118 kappaletta  Vuonna 
2015 osumissa korostuivat Itävallassa 
järjestetyt Euroviisut, joissa Suomea edusti 
Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtye sekä 
Sunrise Avenue ja Sibeliuksen 150-vuotis- 
juhlavuosi  Nämä selittävät suurelta osin 
erityisen korkeat mediaosumamäärät 
klassisen musiikin sekä popin ja rockin 
osalta 

Nettiosumat (Meltwater)
• Pop ja rock: 4806
• Metalli: 2220
• Jazz ja kansanmusiikki: 577
• Klassinen: 4515

Printtiosumat (Pressemonitor)
• Klassinen: 249
• Jazz ja folk: 101
• Pop, rock ja metalli: 129

VUOSI 2016

Vuonna 2016 nettiosumia suomalaiselle 
musiikille kertyi 9083 kappaletta saksan- 
kielisen Euroopan mediassa  Vuoden 2016 
tuloksissa esiintyvät erityisesti Alma, Iiro 
Rantala sekä Sunrise Avenue  Jazzin ja 
maailmanmusiikin sekä metallin uutisoin-
nissa mediaosumien määrä on kasvanut 
edellisvuodesta  Vaikka Alman kaltaisia 
uusia nimiä on noussut median tutkalle 
kohdealueella, vuonna 2016 popin ja rockin 
uutisointimäärät ovat laskeneet  Tätä 
selittää Sunrise Avenuen hiljaisempi vuosi  
Niin ikään suomalaisen klassisen musiikin 
näkyvyys saksankielisessä Euroopassa palasi 
vuoden 2015 Sibelius-uutisoinnin aiheutta-
man piikin jälkeen ”normaalille” uralle 

Nettiosumat (Meltwater)
• Pop ja rock: 2816 (joista Sunrise Avenue 

959, Alma 648)
• Metalli: 2877
• Klassinen: 2677
• Jazz ja folk: 684 (joista Iiro Rantala 

371)

Printtiosumat (Pressemonitor)
• Klassinen: 167
• Jazz ja folk: 105
• Pop, rock ja metalli: 75

RADIOSOITTO

Suomalaisen musiikin radiosoittotiedot 
GSA-alueella on kerätty Radiomonitor- 
palvelun kautta  Soittomääriä on tarkas-
teltu Aus Finnland -hankkeen aikana (2015 
ja 2016) sekä vertailun vuoksi vuonna 2014  
Radioiden toimintalogiikan mukaisesti 
radiosoittomääriin vaikuttavat ennen 
kaikkea hitit  Yksi hitti saattaa soida 
kanavilla tuhansia kertoja, joten se ei vielä 
anna yleistettävää tietoa suomalaisen 
musiikin soitosta kohdealueen radioissa  
Tästä syystä tarkastelemme sekä radiosoit-
tojen kokonaissoittomäärää että soineiden 
eri kappaleiden määrää  

Ylivoimaisesti suurinta suosiota suomalai-
sartisteista GSA-alueella nauttii Sunrise 
Avenue  Vuonna 2014 peräti 81% kaikista 
saksalaisradioissa soineista suomalais- 
kappaleista oli Samu Haberin yhtyeen 
kädenjälkeä  Vaikka Sunrise Avenue ei 
julkaissut uutta musiikkia Aus Finnland 
-hankkeen aikana, yhtye dominoi suoma-
laisnimien radiosoittoja GSA-alueella myös 
vuosina 2015 ja 2016  Lisäksi runsasta 
radiosoittoa saivat takavuosien hittiartistit: 
HIM (sekä myös laulaja Ville Valon ja 
Natalia Avelonin duettolaulu), Rasmus ja 
Bomfunk MC’s  Uudemmista musiikinteki-
jöistä kärkikappaleiden sekaan kiilaa lyövät 
esimerkiksi Satellite Stories, Sans Parade, 
Niila sekä Alma  Alma, jonka Dye My Hair 
-kappaleen läpimurto tapahtui saksalais- 
radioissa vuodenvaihteessa 2016–17, käykin 
esimerkkinä uusista Keski-Euroopan pop- 
kentälle nousevista suomalaistähdistä 
Vaikka levytystaukoa pitäneen Sunrise 
Avenuen vanhojen hittien radiosoitto on 
hieman hiipunut, suomalaisen musiikin 
kokonaissoittomäärä on pysynyt tasaisena  
Pyramidin pohja on siis selvästi leventynyt  
Saksalaisradioissa soineiden suomalais- 
kappaleiden määrä on kasvanut noteerat-
tavasti vuodesta 2014 (250 erillistä kappa-
letta) vuoteen 2016 (431)  Samoin suoma-
laisartistien (Sunrise Avenue poislukien) 
soittomäärät GSA-alueiden radioissa ovat 
olleet selvässä kasvussa hankkeen aikana: 
ne ovat yli tuplaantuneet vuodesta 2014 
vuoteen 2016  
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TUTKIMUS JA TIEDONKERUU

Kärkihankkeen tueksi tuotettiin
tietoa ja tehtiin tutkimusta GSA-alueen 
musiikkimarkkinoista  Materiaalia tuotettiin 
sekä Music Finlandin omiin tarpeisiin että 
suomalaisen musiikkialan käyttöön 
Tiedonkeruu oli merkittävässä roolissa 
hankkeen valmistelussa  Kohdealueesta 
kerättiin kattava tietopaketti, joka sisälsi 
yleistietoa Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä 
toimintaympäristönä sekä informaatiota 
maiden musiikkimarkkinoista ja medioista 
sekä niiden toiminnasta  Tietoa koostettiin 
tilaamalla artikkeleita asiantuntijatoimitta-
jilta, tuottamalla aiheista tutkimustietoa ja 
haastattelemalla alan avainhenkilöitä 

Markkinatietoa jaettiin suomalaisille musiik-
kialan toimijoille vientivalmennuksissa, 
ausfinnland fi-sivustolla sekä Music Finlan-

din henkilökohtaisen neuvonnan ja mento-
roinnin puitteissa  Tärkeimpänä kanavana 
tiedon jakamiseen toimi suomenkielinen Aus 
Finnland -verkkosivusto, jolla julkaistiin 
tietoa saksankielisistä musiikkimarkkinoista 
artikkelien ja esitysten muodossa  Lisäksi 
sivustolla julkaistiin haastatteluita, joilla 
tuotiin alan ammattilaisten kokemusten 
kautta esille markkina-alueen erityispiir-
teitä, vinkkejä markkinoilla toimimiseen 
sekä aiempia menestystarinoita 

Lisäksi Music Finland keräsi tietoa suomalai-
sen musiikin menestyksestä ja näkyvyydestä 
GSA-maissa vuonna 2014  Tämän tiedon 
perusteella muodostettiin vertailulukuja 
vuoden 2015 ja 2016 vastaavista tiedoista 
ja seurattiin Aus Finnland -hankkeen 
vaikutusta toiminnan kehittymiseen kohde-
markkinoilla  
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laajin ja suurin suomalaisen musiikki-
alan koskaan toteuttama kansain-
välistymishanke  Kaikki musiikkityylit ja 
musiikkialan sektorit kattaneeseen 
hankkeeseen osallistui iso joukko 
erilaisia alan toimijoita taiteilijoista 
heitä edustaneisiin yrityksiin  Hanke 
valmisteltiin yhdessä toimialan kanssa, 
ja sen toteutukseen osallistui koko Music 
Finlandin organisaatio  Aus Finnland oli 
myös euromääräisesti mittava panostus, 
ja siihen sijoittivat musiikkialan 
toimijoiden lisäksi useat ministeriöt ja 
yksityiset kumppanit 

Vuonna 2017 yksi merkittävimmistä panos-
tuksistamme on Bremenissä järjestettävä 
jazzahead! -tapahtuma, jonka maayhteis-
työkumppanina Suomi toimii  Iso kumppa-
nuushanke on luonnollisesti vain jäävuoren 
huippu, sillä suomalaista musiikkia ja 
musiikkiammattilaisia tullaan takuulla 
näkemään kuluvan vuoden aikana monella 
suunnalla, Hampurista Berliiniin ja Wienistä 
Zürichiin  On siis ilo todeta, että Aus Finn-
land on luonut musiikkiviennille saksankieli-
seen Eurooppaan erinomaisen kivijalan, 
jonka päälle on hyvä rakentaa! 
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T U E N S AAJAT: 
L I V E-O H J E L M A

2015

Aki Rissanen / Jussi Lehtonen Quartet / Aki 
Rissanen Music, Saksan kiertue

Amorphis / Grey Beard Concerts & 
Management, levynjulkaisukiertue

Apocalyptica / Apocalyptica Agency Oy, 
levynjulkaisukiertue

Coughdust & Demonic Death Judge / 
Osuuskunta Probeat, Euroopan kiertueen 
Saksan keikat

Dalindeo / Creatika Agency, showcase-
esiintyminen Radio Einsin Parkfest-
festivaalilla

Hard Action / Svart Records Ky, Saksan 
kiertue

Jaakko Laitinen & Väärä Raha / Hurja Kuti 
Ky, festivaalikeikka ja klubi-/showcase-
esiintyminen

Kalle Kalima / Astra Music Oy, kiertue 

Kari Ikonen Trio / Fiasko Records, 
levynjulkaisukiertue 

LAPKO / HV Kings Oy, Saksan 
promootiokiertue 

Lost Society / Grey Beard Concerts & 
Management, levynjulkaisukiertue

Oceamwake / KarmaRock, Euroopan 
kiertueen Saksan keikat

Michael Monroe / Money Cash Flow Oy, 
Euroopan-kiertueen Saksan konsertit

Micke Bjorklof & Blue Strip / Hokahey! Music 
Productions, showcase-esiintyminen Muddy 
Lives Blues -festivaalilla

Mikko Innanen & Inkvisitio / Vapaat äänet, 
kolmen konsertin kiertue Saksassa

New Deadline / Keep Fishin' Music Ay, 
Saksan kiertue

Niila / Comusic Productions, Saksan, 
Itävallan ja Sveitsin kiertue sekä kiertue 
Sunrise Avenuen lämmittelijänä

Santa Cruz / Young 'n' Restless Productions, 
levynjulkaisukiertue

Satellite Stories / Satellite Stories Oy, 
levynjulkaisu- ja promootiokiertue

Steve’n’Seagulls / Blue Buddha Oy, 
festivaalikeikat ja klubikiertue 

Stratovarius / Export Metal Music, Eternal-
levyn julkaisukiertue

Timo Lassy / We Jazz Oy, 
levynjulkaisukiertue 

Waltari / VT Players Oy, klubikiertue

2016

Buba Wii Aa / Mio Mio Productions tmi, 
showcase-kiertue sekä esiintyminen XJazz x 
We Jazz -tapahtumassa

Death Hawks / Alt Agency & Management, 
Antti & Tontti Oy, Sun Future Moon -albumin 
julkaisukiertue

Finnish Blues Invasion –tapahtuma / 
Bluesland Productions Oy, keikkailtama 
Saksan Lendewerrassa, jossa esiintyi Erja 
Lyytinen, Honey B & the T-Bones ja Micke 
Björklöf & Bluestrip

Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic 
VHS? & Jaakko Aukusti / VILD Music Oy, 
showcase-esiintymiset

Jaakko Laitinen & Väärä Raha / Hurja Kuti 
ky, esiintyminen St Gallen Buskers 
-festivaalilla Sveitsissä sekä kaksi Saksan 
kiertuetta

Jess and The Ancient Ones / Oy Svart Music 
Ab, Saksan ja Itävallan kiertue

Johanna Juhola Reaktori / Johanna Juhola 
Music, 10-vuotiskonsertit Saksassa sekä 
esiintyminen Bodensee-festivaalilla

Kari Ikonen Trio / Fiasko Records, 
esiintymiset Saksassa ja Sveitsissä

Lake Jons / Alt Agency & Management, Antti 
& Tontti Oy, esiintymiset Ja Ja Ja -klubeilla

Lost Society / Grey Beard Oy, esiintyminen 
Metal Hammer -festivaalilla

Michael Monroe / Money Cash Flow Oy, 
kiertue sekä kaksi festivaaliesiintymistä 

Niila / Comusic Productions Oy, 
esiintyminen Bochum Total -festivaalilla 
sekä Frequency-festivaalilla

Oddarrang / Annamaija Music Company, 
levynjulkaisukiertue Saksassa

Puhti / Anya Pro, Saksan keikat

Reckless Love / Reckless Empire Oy, Pretty 
Boy Swägger Tour 2016

Satellite Stories / Satellite Stories Oy, 
promootiokiertue Kakkmaddafakka-
yhtyeen kanssa
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Shiraz Lane / HH Puulaaki, Euroopan-
kiertueen GSA-maiden keikat

Sid Hille ja Contemporary Collective / 
SatnaMusic, esiintymiset Saksassa ja 
Itävallassa

The Holy / Alt Agency & Management, 
Antti & Tontti Oy, showcase-esiintyminen 
Zürichissa 

Tomi Salesvuo East Funk Attack / 
Musiikkisato Oy, kiertue Itävallassa ja 
Saksassa

Tuuletar / Saura Ohjelmapalveluul Oy, 
showcasekeikat sekä esiintyminen TonArt 
-festivaalilla

View / VILD Music Oy, esiintyminen 
ORF FM5 Birthday Festivalilla

T U E N S AAJAT: 
M A R K K I N A-O H J E L M A

2015

Apocalyptica / Apocalyptica Agency Oy, 
Apocalyptican levyn ja bändin perustaman 
Harmageddon Records –levy-yhtiön 
markkinointi

Elements Musicin kustannustoiminta / 
Elements Music Oy, co-write ja 
verkostoitumismatkat

Flow Festival Helsinki / Flow Festival Oy, 
Flow Festivalin PR- ja markkinointityö

Fullsteam Management Oy, managereiden 
verkostoitumismatkat

Kari Ikonen Trio, Oddarrang, Black Motor, 
Rakka, Lightboxer, Osuma Ensemble, 
NYConnection, Elifantree / Annamaija Music 
Company, Annamaija Music Companyn 
toiminnan siirtäminen Berliiniin 

Svart Records, Svart Recordsin julkaisujen 
markkinointi ja promootio

2016

Alma / Pinnacle Helsinki Oy, 
debyyttialbumin valmistelu Berliinissä sekä 
pr- ja markkinointitoimet

Atomikylä, Eero Koivistoinen, Lost Boots, 
Mikko Joensuu, Sleep of Monsters, Teksti-TV 
666, Tombstoned ja Underwater Sleeping 
Society / Svart Records Ky, yhtyeiden 
markkinointi- ja pr-toimet 

Disco Ensemble / Disco Ensemble Decibels, 
levyn promootio ja verkostoitumismatkat 

Ehnström, Karlsson, Granbacka & co 
musiikintekijät / Elements Music Oy, 
kustannustoiminnan laajentaminen

Elifantree, Kari Ikonen Trio, NYConnection, 
Oddarrang, Osuma Ensemble, Rakka ja 
Black Motor / Annamaija Music Company, 
Annamaija Music Companyn toiminnan 
siirtäminen Berliiniin

Flow Festival / Flow Festival Oy, Flow 
Festivalin markkinointi saksankieliseen 
Eurooppaan

We Jazz / We Jazz Oy, We Jazz -brändin 
markkina-alueen laajentaminen 
saksankieliseen Eurooppaan

T U E N S AAJAT: 
N Ä KY V Y YS-O H J E L M A

2015

Antti Paalanen / Rockadillo Records T:mi, 
Meluta-albumin promootiokampanja 

A R G , Mörbid Vomit ja Worthless / Ranka 
Kustannus Oy, kolmen julkaisun promootio

Dalindeo / Creatika Agency, Kallio-albumin 
promootio

Diablo / RedBerg Agency Oy, Silvër Horizon 
-albumin promootio 

Hannu Lintu / Ondine Oy, RSO:n ja Hannu 
Linnun levytysten mainonta

Have You Ever Seen The Fonda Aerobic VHS? 
/ VILD Music Company, debyyttialbumin 
julkaisua tukeva PR-kampanja 

Helsinki-Cotonou Ensemble / Osuuskunta No 
Problem! Music, Fire, Sweat & Pastis -levyn 
julkaisua tukeva PR-kampanja

Jousikvartetti Meta4 / Sublime Music Agency 
Oy, konserttikiertuetta ja albumin julkaisua 
tukeva PR-työ

Jukka Linkola / Syrene Music Oy, Jukka 
Linkolan teosten markkinointi 
saksankielisille musiikkiteattereille

Kari Ikonen Trio / Annamaija Music 
Company Ky, ”Beauteous Tales and Offbeat 
Stories” -levyn promootiokampanja

Meteli / Pop Media, mobiilikeikkakalenterin 
avaaminen Saksan ja Sveitsin markkinoille

Micke Bjorklof & Blue Strip / Hokahey! Music 
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Productions, kuudennen albumijulkaisun 
promootiokampanja

Nancy / VILD Music Company, 
singlejulkaisua tukeva PR-kampanja 

New Deadline / Keep Fishin’ Music, 
Remember-albumin markkinointi

Phantom / VILD Music Company, 
singlejulkaisua tukeva PR-kampanja 

Poets of the Fall / Insomniac Oy, ”Love Will 
Come to You” -singlen promootio

Puhti / Anya Productions Ky, PR-kampanja 

Sanna Kurki-Suonion Kuolematon 
Erikoissysteemi / Rockadillo Records T:mi, 
levyn proomotiokampanja ja artistin 
saksankieliset esittelymateriaalit 

Satellite Stories / Satellite Stories Oy, 
Vagabonds-levyn ja siihen liittyvän 
julkaisukiertueen markkinointi

Tenors of Kalma / Astra Music Oy, 
levynjulkistamiskiertueen markkinointi

The Scenes / Poplandia Music Oy, levyjen 
proomotiokampanjat

Timo Lassy / We Jazz Oy, levyn markkinointi 

Tuska Festival / Finnish Metal Events, 
Tuska-festivaalin markkinointi ”Best New 
Metal or Hard Rock Act from Germany 2015” 
-kilpailulla

Von Hertzen Brothers / Brothers 
Incorporated, New Day Rising -albumin 
promootiokampanja

2016

Arion, Brymir, Psychework ja KYPCK / Ranka 
Kustannus, albumeiden PR-kampanja 

Ben Granfelt Band / Sprucefield Oy Ltd, 
”Time Flies When You're Playing the Guitar” 
-levyn ja kiertueen markkinointi ja 
promootio

Christoffer Sundqvist / Fazer 
Konserttitoimisto Oy, tulevien levyjen 
markkointi ja pr-kampanja

Egokills / My Fate Music, Creation-albumin 
promootiokampanja

Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic 
VHS?, Jaakko Aukusti, Phantom, White 
Balance / VILD Music Oy, yhtyeiden 
julkaisujen promootio GSA-alueella

Helsingin Barokkiorkesteri / Helsingin 

Barokkiorkesterin yhdistys ry, 
promootiolevyn tuotanto ja jakelu 

Jannike / Oy Make My Moment Nordic Ab, 
singlejen ja albumin promootio 

Jartse Tuominen / Sledgehammer Ky, 
”Untold Stories” -levyn promootio 

Jeremy Folderol / Warner Music Finland, 
artistipromootio 

Joonas Widenius Trio / Rockadillo Records 
T:mi, ”Arktik Traktor Konspirazy” -julkaisun 
promootio- ja näkyvyyskampanja 

Kebu / Osuuskunta Probeat, Perplexagon-
levyn julkaisukampanja

NYConnection / Annamaija Music Company, 
Urban Griot –levyn promootiokampanja

Oddarrang / Annamaija Music Company, 
levynjulkistuskiertue

Okra Playground / Okra Playground ry, 
debyyttilevyn ja kiertueen 
promootiokampanja

Poets of the Fall / Insomniac Oy, yhtyeen 
7 :n albumin markkinointi

Stam1na / E3T Partners Oy, Elokuutio-
albumin julkaisu- ja promootiokampanja

We Jazz Oy / We Jazz Oy, yhtiön ja sen 
artistien näkyvyyden edistäminen GSA-
aluella

Wimme & Rinne / Rockadillo Records T:mi, 
uuden albumin promootio- ja 
näkyvyyskampanja

T U E N S AAJAT: 
L I I K KU V U U S-O H J E L M A

2015

Asta Hyvärinen, osallistuminen 
kantaesitykseen 

Celenka, Celenka-yhtyeen markkinointi 
Without Borders -tapahtumassa

Defunensemble / Defunensemblen 
kannatusyhdistys ry, konsertti- ja 
verkostoitumismatka

Harri Wessman, promootiomatka 

Laura Kajander / Suomalaisen 
barokkiorkesterin kannatusyhdistys, 
verkostoitumismatka

Petri Kumela, Goldberg-teoksen 
harjoitteleminen ja esittäminen kolmessa 
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konsertissa sekä teoksen äänittäminen

Phantom, kiertue ruotsalaisen Karin Parkin 
kanssa

Tuomas Kantelinen, Berliinin elokuvajuhliin 
osallistuminen ja verkostoituminen 
saksalaisten tuottajien ja ohjaajien kanssa

Tuuletar, matka lauluyhtyekilpailu Vokal 
total 2015 finaaliin Graziin ja kahdelle 
keikalle Itävaltaan, matka the International 
A Cappella Contest Leipzig -kilpailun 
finaaliin ja konsertti Leipzigissä

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani / 
Matkalla Kuubaan Oy, esiintymismatka

Uusinta Ensemble / Uusinta-kamariyhtyeen 
kannatusyhdistys ry, esiintymismatkat 
ECLAT-ja Klangspuren-festivaaleille

Wasted, Wasted-yhtyeen promootiokiertue

2016

Adina Dumitrescu, "Landscapes in Green 
and White" projektiin ja kantaesitykseen 
osallistuminen sekä luento- ja 
konserttimatka

Espoo Big Band / Matti Lappalainen, Espoo 
Big Bandin ja Husbandin esiintymismatka

Helsingin Barokkiorkesteri / Helsingin 
Barokkiorkesterin yhdistys ry, 
esiintymismatka Schwetzinger Festspiele 
-tapahtumaan

Lotta Wennäkoski, konsertti- ja luentomatka

Maria Kallionpää, osallistuminen 
"Schatten"-teoksen konserttiesityksiin ja 
harjoituksiin

Niina Keitel, koelauluihin osallistuminen ja 
ooppera-agentin tapaaminen

Sanna Ahvenjärvi, Passauer Saiten 
-festivaalin tilaaman tilaussävellyksen 
kantaesitys sekä sävellys-/improvisaatio-
työpajojen pitäminen yhdessä säveltäjä 
Tapio Lappalaisen kanssa Musikschule im 
Landkreis Passau –musiikkioppilaitoksessa

Tapani Varis Collective / Lilith / Tapani Varis, 
Sveitsin kiertue

Tapio Lappalainen, Passauer Saiten 
-festivaalin tilaaman tilaussävellyksen 
kantaesitys sekä sävellys-/improvisaatio-
työpajojen pitäminen yhdessä säveltäjä 
Sanna Ahvenjärven kanssa Musikschule im 
Landkreis Passau -musiikkioppilaitoksessa

Uusinta Ensemble / Uusinta-kamariyhtyeen 

kannatusyhdistys ry, esiintymismatka 
ECLAT-festivaalille sekä esiintymis- ja 
promootiomatka Klangspuren-festivaalille

Wake the Nations / Janne Granfors, 
esiintymismatka Turnfest–festivaalille
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A U S F I N N L A N D -H A N K K E E S E E N 
O S A L L I ST U N E E T Y R I T Y KS E T JA 
TO I M I JAT

6th International Jorma Panula Conducting 
Competition
Alba Records
AMS-Production,
Anette Åkerlund
Annamaija Music Company 
Anya Productions
Art Prevolution
Astra Music Oy
Bafe’s Factory
Baran
Blosari Kustannus
Boulder Music Helsinki
Caprice / International Minifiddlers
Complete Music RH / One Hour Method
Creatika Agency
Elements Music
Esa Pietilä Productions
ExClaM!
Fennica Gehrman Oy Ab
Finland Festivals 
Fullsteam Management
Funky Amigos
Helsinki Jazz Underground
Hoedown Arts Oy
Hurja Kuti Ky
Ilkka Heinonen Trio
Intress Hub
JO-soittopelit Oy
Joensuun Musiikkijuhlat
Jyväskylän Kesä
Kardemimmit Oy
Kepa ry
Kihtinäjärvi Records
Koistinen Kantele
Kokko Quartet
Maailman Musiikin Keskus ry
Marjatta & Kaisa
Martti Vesala Soundpost Quintet
MiklagardArts
Minnamurra Music Management & Agency
Mio Mio Productions
Modus-musiikki Oy
Multibase Services
Musiclock
Musiikkisato Oy
Nuorisoseurojen liitto
Okra Playground ry
Ostinato Oy
Osuuskunta No Problem! Music
Oy Tampere Pro-Audio Systems Ab
Playground Music BAM Oy
Pro Kaustinen ry
Project Vainiolla
Rockadillo Production Oy
Rockadillo Records
SatnaMusic
Saura Ohjelmapalvelu Oy

Savoy Teatteri
Seinäjoen kaupunginorkesteri
Sibelius-Akatemia
SibHack
Sisi Productions
Sledgehammer Ky
Sublime Music Agency
SULASOL
Suomalaisen barokkiorkesterin 
kannatusyhdistys ry
Suomen Jazzliitto ry
Suomen Laulajain ja Soittajain liitto ry
Suomen Musiikkikustantajat ry
T:mi Joonas Widenius
T:mi Vapaat äänet - Charles Gil
Tanssikaari ry
Texicalli Records Oy
Tmi Joonas Widenius
Tmi Minna-Mari Roms
Tmi William Suvanne
Tsuumi Sound System Oy Ab 
Tuu Collective Osuuskunta
Udu Mood Music
UMO-säätiö
Uusinta Kustannusosakeyhtiö
Verneri Pohjola tmi
VILD Music Company
We Jazz Oy
World Music School Helsinki ry
Zen Master Records & Publishing Oy

A U S F I N N L A N D -H A N K K E E N 
A I K A N A S U OM E E N KU TS U T U T 
U L KOM AA N V I E RAAT

Abraham, Frank (F-Cat Productions)
Ahrens, Stefan (Soulfood Distribution)
Aichinger, Jo (Nö-Festival / Kino Ges m b H  
Klangraum / Glatt & Verkehrt)
Andersen, Niels (Oktober Promotion)
Arns, Frederike (Morgenpost)
Attia, Michel (FM4)
Bisping, Michael (A S S  concerts & 
production) 
Bliggenstorfer, Martin (Ensemble Proton)
Borchers-Fromageot, Maren (Mare Borchers 
for Artists)
Brauns, Jarne (Party San Festival)
Bretsch, Uta (Uta Bretsch Communications)
Bruns, Thomas (Kammerensemble Neue 
Musik Berlin KNM)
Brümmer, Ludger (Zkm Center for Art and 
Media Karlsruhe)
Buchbender, Ralph (Cargo Records) 
Burger, Florian (Xjazz)
Böhm, Robert (INNtöne Festival & PAO-
Records)
Böttcher, Matthias (Rough Trade 
Distribution) 
Chung, Mark (Freibank)
Clausen, Jan (FACTORY 92)
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De Groot, Bauke (Soulfood Music)
della Croce, Anya (For Noise Festival / Pass 
Pass)
Dinkel, Daniel (Galileo Music)
Düsedau, Jörg (Dragon Productions)
Engler, Matthias (Ensemble Adapter)
Felber, Andreas (ORF Österreichischer 
Rundfunk)
Fessman, Milena (Cinesong)
Frei, Marco (freelance–toimittaja)
Froese, Sabine (Folker!)
Fromhertz, Carina (Soulfood Music 
Distribution)
Gamp, Christian (GDS FM), 
Giese, Christoph (freelance-toimittaja)
Gieseking, Gordon (Project: Mooncircle / 
HHV Handels)
Gottfried, Michael (ACT Music)
Gottstein, Björn (Südwestrundfunk SWR2 / 
Donaueschinger Musiktage)
Gudzent, Julia (Melt! Booking), 
Haffmans, Anne (Domino Recording 
Company Deutschland)
Harm, Thorsten (Rodeostar)
Harsman, Thomas (Visions)
Heher, Thomas (Waves Vienna)
Heidegger, Gerald (ORF Online)
Heider, Hilburg (freelance-toimittaja)
Hentz, Stefan (freelance-toimittaja)
Hetscher, Ulli (Westpark Music)
Hintz, Annika (MS Dockville)
Hochweis, Olga (Deutschlandradio Kultur)
Huber, Christoph (Porgy & Bess)
Hüls, Nikola (Backspin), 
Hölscher, Julian (Handshake Booking)
Iannotta, Clara (Bludenzer Tage 
zeigemässer Musik)
Idrobo, Leonardo (Internationale 
Gesellschaft für neue Musik Basel)
Kaiser, David (Oktober Promotion)
Kannapin, Pit (Booker Markthalle Hamburg)
Kappes, Denis (Cargo Records), 
Kaufmann, Bernhard (Arcadia Live)
Kern, Rainer (Enjoy Jazz) 
Klemm, Julia (Motor de)
Korbik, Mike (Radio Eins)
Koster, Robert (Golden Gate Management), 
Kralisch, Alexander (Polydor/Island)
Krausz, Schimun (20 Minuten), 
Kreidner, Thomas (SST Seaside Touring)
Kreutzfeldt, Florian (Long Branch 
Records/SPV), 
Kumpf, Timo (Karakter Live)
Kuntz, Jonathan (Testspiel de)
Lange, Katharina (FACTORY 92)
Lehmann, Mario (Believe Digital)
Leinot, Alicia (Tracks & Fields), 
Machnik, Hubert
Mangels, Yan (Oliver)
Marcus, Stefanie (Traumton Music)
Menzl, Hendrik (Audiolith Records)
Merle Doering (Dragon Productions)
Mitha, Ben (Karsten Jahnke 

Konzertdirektion)
Müller, Regine (freelance-toimittaja)
Müller, Volker (The Gap Magazine)
Niebling, Laura (Rock Hard Magazine)
Nocon, Anna (Trikont Booking)
Oberschelp, Andreas (Puschen Booking), 
Oehen, Dominic (Radicalis), 
Ondrusova, Susi (ORF FM4)
Ostertag, Achim (Summer Breeze/Silverdust)
Osterwold, Mathias (Klangspuren Festival)
Peklo, Michi (Arcadia Live), 
Pinter, Ute (Open Music)
Pliefke, Christian (Nordic Notes)
Pozniak, Alexander (Guitar Magazine)
Prüter, Jens (Century Media)
Rempe, Tobias (Ensemble Resonanz)
Rosenbusch, Kristina (Sparta Booking)
Rudnizky, Norbert (Downbeat)
Schenk, Carlo Luis Ruben (Landstreicher 
Booking Köln)
Schmidt, Ulrike (freelance-toimittaja)
Schroeder, Georg (SPV), 
Schubbe, Jens (Collegium Novum Zürich)
Schulze, Peter (Jazzahead!)
Schumacher, Martin (Nettwerk Music Group)
Schüler, Beate (Schumannfest), Margarete 
Zander (freelance-toimittaja)
Schütte, Oliver (Noise-Ballatorium)
Seyfriedsberger, Reinhold (Spoon Agency), 
Shaw, Robin (Four Music), 
Siegmund, Sebastian (Intro Magazine) 
Siry, Andy (Nuclear Blast)
Spiekermann, Ariane (Redhouse Agency)
Steinmeyer, Danny (ByteFM)
Stricker, Carsten (Verstärker/Shoot Music)
Teistler, Angela (Geheimagentur)
Tiefenbach, Holger (Nuclear Blast)
Tim, Sebastian (Koralle Blau), 
Trischler, Stefan (Radio FM4)
Vogt, Harry (Wittener Tage für neue 
Kammermusik)
Vujasinovic, Jolanda (Artribute)
Wedell, Friedrich (Chiffren / Kiel Days of New 
Music)
Wieland, Benedikt (Prolog Music / Schweizer 
Musik Syndikat)
Wittenstein, Katja (FKP Scorpio), 
Wolff, Jan-Simon (Department Musik)
Zweigardt, Antonia (1st Divisions)

A U S F I N N L A N D I N 
V E R KO STO I T UM I S-  JA 
V I E N T I M AT KOJ E N O S A L L I ST U JAT

Aittomäki, Pirjo
Aubret, Nathalie
Berghäll, Joakim
Haavisto, Joonas
Hartikainen, Jarkko
Heinonen, Ilkka
Huttunen, Riitta (Annamaija Music Company)
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Hynninen, Maija
Hyttinen, Heta (Ginger Vine)
Hyytiäinen, Miika
Innanen, Mikko
Jukarainen, Tina (Fullsteam Management)
Kajander, Laura (Suomalainen 
barokkiorkesteri)
Kilpiä, Siiri (Live Nation)
Kuisma, Pia (Sublime Music Agency),
Lahti, Sirpa (Maetka)
Laitinen, Jaakko
Lampela, Jussi
Lukkarinen, Jaska (Helsinki Jazz 
Underground)
Majidi, Marouf
Markkanen, Jouni (Grey Beard Concerts & 
Management)
Mertanen, Janne (Joensuun Musiikkijuhlat ry)
Myllärinen, Tiina
Nives, Matti (We Jazz)
Noreila, Thomas (UMO Jazz Orchestra), 
Oranen, Saara (Creatika Agency), 
Oskala, Suvi (Suvi Sounds)
Pietilä, Ari (Inverse Records / Management)
Pietilä, Esa
Pokkinen, Lauri (Suomen kansallisooppera 
ja –baletti)
Pääkkönen, Riku (Ranka Kustannus Oy)
Rissanen, Aki
Ruusunen, Juha (Sony Music FInland)
Räihälä, Osmo Tapio
Salesvuo, Tomi
Siukonen, Tytti (Sisi Productions)
Strömberg, Satu (IN Music MGMT)
Sumelius, Andre (Porvoo Jazz Festival)
Tarkiainen, Outi
Taskinen, Jukka (Svart Music & Svart 
Records)
Turtiainen-Visala, Aino (Fazer 
Konserttitoimisto)
Uusitupa, Katariina (We Jazz / Hei Hei 
Media)
Vesa, Karoliina (Yle)
Widenius, Joonas
Zinovjev, Sauli
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