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Suomalainen musiikkibisnes on murroksessa ja tarvitsee tukea nopeaan kansainvälistymiseen. 
Opinnäytetyöni tarve on lähtöisin Music Finlandin perustoiminnoista: auttaa musiikkialaa 
kasvamaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin luomalla mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja  
ja tarjoamalla alan toimijoille monimuotoisia tukiohjelmia näihin liittyen.  Aiempi Biisiviennin visio 
-projekti (2017) toteutettiin, koska haluttiin kartoittaa ja löytää musiikkialan kansainvälistymiseen 
liittyviä ongelmakohtia ja miettiä niiden parantamista. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli löytää avaimia alkuperäisestä projektista nousseisiin ongelmakohtiin. 
Ytimessä oli pohtia, kuinka   edistää kotimaisten biisintekijöiden ja heidän biisiensä 
kansainvälistymistä ja löytää kehityskeinoja Music Finlandin käytettäväksi. Universaalina 
tavoitteena voisi pitää koko alan kansainvälistymiseen liittyvien ongelmien ratkaisujen etsimistä. 
 
Ainestonkeruumetodiksi valikoituivat ammattilaishaastattelut, jotka valittiin yhdessä Music 
Finlandin yhteistyöhenkilöiden Katariina Sorsan ja Merja Hottisen kanssa. Haastattelin työtä varten 
kuutta musiikkialan ammattilaista, jotka jaettiin kolmeen eri kategoriaan: biisinkirjoittajat ja -tekijät, 
kustantajat sekä jäsenjärjestöt. Kuhunkin kategoriaan sijoitettiin kaksi haastateltavaa. Laadin 
kysymykset alkuperäisen Biisiviennin visio -projektin vastausten pohjalta. Haastatteluaineistooni 
sovelsin  laadullisen analyysin menetelmiä tulkitessani niitä. Jaoin vastaukset alaotsikoiden alle siten, 
että ne käsittelisivät mahdollisimman laajasti haastateltavien olennaisimpia mielipiteitä ja asioita. 
Nostin esille aiheita, jotka toistuivat ja jotka nousivat tekstistä, koska ne saatettiin mainita vain 
kerran.  
 
Alkuperäisen projektin vastaukset vastasivat kysymykseen, mitä tehdä, jotta saavutettaisiin toivotut 
tulokset. Opinnäytetyöni vastaa kysymykseen, kuinka näitä toimenpiteitä voisi lähteä toteuttamaan, 
jotta päästään toivottuun lopputulokseen. Toimenpide-ehdotukset ovat siis konkreettisia 
musiikialaan liittyviä kehitysehdotuksia, jotka pohjautuvat sekä alkuperäisen projektin, että uusien 
ongelmakohtien ratkaisuiden löytämiseen.  
 
Lopuksi pohdin, kuinka koko työprosessi sujui ja mitä ajatuksia heräsi sitä tehdessä: mitä olisi voinut 
tehdä toisin ja mitä muutoksia tuli matkan varrella.   
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Finnish music business needs support for fast globalisation. The purpose of the thesis comes from the 
basic procedures of Music Finland: to help music industry grow in Finland as well as globally by 
creating opprtunities for networking and offering a variation of support programs for those within 
the industry. The previous project, The vision of song exportation (2017) was implemented because 
there was need to map and indicate the main challenges in order to improve them.  
 
The main objective for the thesis was to find the key-problems from the original project. The core was 
to ponder how to proceed and improve domestic song writers and their songs to globalise and find 
new ways to develop to use in Music Finland’s procedures.   
 
Professional interviews were used as data collection method. The interviews were chosen together 
with the contacts of Music Finland Katariina Sorsa and Merja Hottinen. I interviewed six different 
music industry professionals for the thesis which were divided in three categories: songwriters, 
publishers and member organisations. I compiled the questions based on the answers of the original 
project. For the interpretation of the the interview database, I suited the methods of qualitative 
analysis. I divided the answers under subtitles with taking into consideration the most essential 
opinions and matters found from the interview database. I picked topics which either appeared 
commonly among the interviewees, were repetitive or only mentioned once but felt relevant for the 
thesis.  
 
While the answers of the original project responded to a question how to achieve the wanted outcome, 
I strived for concrete measures to achieve that result. Therefore, the draft measures serve as concrete 
development proposals, based on both the original project and the new solutions for the new 
challenges found from the answers. 
 
I finished the work by pondering how the whole process was and which thoughts it brought while I 
was writing it: could I have done something differently and were there any changes along the writing 
process. 
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1 JOHDANTO  

Biisiviennin tulevaisuus -opinnäytetyö on jatkoa Music Finlandin vuonna 2017 valmis-
tuneelle Biisiviennin visio -projektille. Biisiviennin visio on vuonna 2017 tehty kehit-
tämisprojekti, jonka tarkoituksena oli kartoittaa ja avata populaarimusiikin teosvien-
nin kansainvälistymiseen liittyviä haasteita, jotta löydettäisiin avaimia niiden ratko-
miseksi. Projektin aineisto kerättiin kokoamalla henkilöt saman katon alle pohtimaan 
alaa koskevia kipukohtia ja kehittämään alaa. Tuloksena laadittiin toimintakutsuksi 
kutsuttu osio, jota noudattamalla saataisiin suomalainen biisinkirjoittaminen tunne-
tuksi maailmalla ja sitä kautta koko musiikkiala kasvamaan kansainvälisesti.  

Työn perinpohjainen tarve on lähtöisin Music Finlandin perustoiminnoista, joiden ta-
voitteena on parantaa ja auttaa musiikkialaa kasvamaan niin kansainvälisesti kuin ko-
timaassakin luomalla toimijoille mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja tukemalla 
heitä taloudellisesti tukiohjelmien muodoissa. Opinnäytetyöni tavoite on tarkentaa ja 
syventää Biisiviennin visiossa nostettuja kohtia sekä kirkastaa näiden päämäärää en-
tisestään. Lisäksi päämääränä on löytää avaimia populaarimusiikin teosviennin paran-
tamiseksi, jotta uusia toimintamalleja voitaisiin integroida alan toimijoille heidän 
työnsä helpottamiseksi ja asiakaskunnan laajenemiseksi. Toimijoihin lukeutuvat 
kaikki teosviennin parissa työskentelevät tahot: biisinkirjoittajat, muusikot ja säveltä-
jät sekä alan yrityksiä, kuten kustannus- manageri- ja artistiyhtiöt ja äänitetuottajat.  

Jatkotutkimus tehtiin tulosten tarkentamiseksi, jotta saataisiin tarkempi käsitys siitä, 
mitä toimenpiteitä tulisi tehdä Biisiviennin visiossa vuodelle 2021 asetettujen tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Opinnäytetyöni käsittelee biisinkirjoittajien, heidän tekemien 
biisien ja musiikkialan kansainvälistymiseen liittyviä solmuja, joihin yritetään löytää 
ratkaisuja ja luoda toimintamalleja, joita noudattamalla tämä visio toteutuisi ja jota 
kohti mentäisiin vuoteen 2021 mennessä.  

Opinnäytetyössäni olen käyttänyt laadullisen analyysin menetelmiä, joita sovelsin 
haastattelun vastauksia tulkitessani. Alkuperäinen projekti toteutettiin kokoamalla 
yhteen joukko musiikkialan asiantuntijoita, jotka pohtivat aihetta ja antoivat omia nä-
kökulmia aiheeseen. Opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui yksilö-
haastattelut, sillä tavoitteena oli saada vastauksia, jotka syventäisivät ja laajentaisivat 
entisestään Biisiviennin visiossa esitettyjä haasteita ja ratkaisuja. Valitsimme menetel-
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män yhdessä Music Finlandin yhteistyöhenkilöiden Katariina Sorsan ja Merja Hotti-
sen kanssa. Haastattelin työtä varten kuutta eri alan ammattilaista, jotka jaettiin seu-
raaviin kategorioihin: 

• Biisintekijät ja -kirjoittajat  

• Jäsenjärjestöt 

• Kustantajat 

Kuhunkin kategoriaan valittiin kaksi haastateltavaa. Kysymykset räätälöitiin katego-
rioittain siten, että osa kysytyistä kysymyksistä on samoja kaikille ja osa spesifisti 
suunnattu juuri kyseiselle kategorialle. Näin vastauksissa otettiin huomioon haastatel-
tavan työnkuva, ammattitaito sekä osaamisala. Tällä tavoin vastauksiin saatiin myös 
laajempi otanta eri aiheita eri näkökulmista.  

Opinnäytetyössäni kerron luvussa kaksi (2), mikä Music Finland on organisaationa ja 
mitkä ovat heidän toimintamallinsa ja toimenkuvansa musiikkialalla. Luku kolme (3) 
käsittelee tietoperustaa, missä avaan musiikkialan rakennetta ja taloutta. Luvussa 
neljä (4) avaan haastattelut ja haastatteluprosessin, minkä jälkeen kirjoitan auki haas-
tateltavia eniten mietityttäviä aiheita ja suurimpia kokonaisuuksia. Luvussa viisi (5) 
peilaan aineistoa Biisiviennin visiossa ilmenneisiin vastauksiin ja summaan lopputu-
loksen työlle; mitä uutta selvisi haastatteluista ja tutkimuslähteistä, miten tästä voisi 
jatkaa eteenpäin ja miten Biisiviennin vision toimintakutsua voisi kehittää edelleen. 
Lopuksi pohdin vielä luvussa kuusi (6) työtä kokonaisuudessaan ja asioita, jotka mie-
tityttivät sen teon aikana.  

 

2 MUSIC FINLANDIN TOIMINTA 

Music Finland on suomalainen musiikkialan kehittämiseen erikoistunut järjestö, joka 
on mukana tukemassa alaa monissa eri rooleissa. Järjestö on perustettu vuonna 2012 
ja sen henkilökuntaan kuuluu 18 henkilöä, jotka on jaettu kahteen suurempaan ryh-
mään: kansainvälistyminen ja viestintä. Henkilökuntaan kuuluu vientipäälliköitä, 
viestintäpäällikkö ja -koordinaattori, tutkimuspäällikkö, nuotiston ja lehden toimituk-
sen henkilökuntaa, taloushenkilöstö, harjoittelija sekä tiiminjohtajat ja toiminnanjoh-
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taja. Music Finlandin rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö ja Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö vuosittaisilla yleisavustuksillaan. (Eduskunta 2018, Music Finlandin tilinpää-
tös 2018a.) Muita rahoittajia ovat Music Finlandin jäsenjärjestöt. (Music Finlandin ti-
linpäätös 2018b.) Lisäksi Music Finland saa kulttuurivientiin tukea opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä, joka jaetaan edelleen asiakkailleen vuosittain jaettavien tukien muo-
dossa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.)  

Music Finland toteuttaa vuosittain kymmeniä eri hankkeita niin kotimaassa kuin maa-
ilmalla ja sen yli 700 asiakkaan joukko koostuu musiikkialan toimijoista, kuten muu-
sikoista, säveltäjistä, laulunkirjoittajista sekä alalla toimivista yrityksistä, kuten kus-
tannus-, manageri- ja artistiyhtiöistä ja äänitetuottajista. (Music Finland, 2018) Pää-
toimintaan sisältyvät seuraavat työtehtävät: 

TAULUKKO 1 Music Finlandin pääasialliseen toimintaan sisältyvät tehtävät. (Music 
Finland 2018a, 12.10.2018, FMQ, 12.10.2018.) 
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2.1. Music Finlandin strategia 

Music Finlandin vuosille 2018-2020 laadittu strategian peruspilarina on visio, jonka 
mukaan suomalainen musiikki olisi alan markkinoiden keskiössä kansainvälisesti, ja 
se olisi kuulu monista menestystarinoistaan (Music Finland Strategy, 2, 2017.)  

Lisäksi strategiaan kuuluvat seuraavat kolme toimintamallia: 

• Verkostot ja kumppanit 

• Viestintä ja promootio 

• Kansainvälistymisen valmiudet 

Verkostot ja kumppanit -osio rohkaisee yhteistyöhön ja Music Finland pyrkii autta-
maan asiakkaitaan löytämään oikeita kumppaneita parhaalla tietotaidollaan. Viestintä 
ja promootio -osa-alueessa pyritään lisäämään suomalaisen musiikkialan tunnettuutta 
maailmalla ja herättämään samalla kiinnostusta kotimaista musiikkia kohtaan. Kan-
sainvälistymisen kohta taas suuntaa kohti alan kehittämistä kokonaisuudessaan ja luo-
maan räätälöityjä palveluita, jotka auttaisivat kansainvälistymisessä (Music Finland 
Strategy, 3, 2017.) 

Asiakasryhmäkohtaiset tavoitteet listaavat kaikki ne sidosryhmät ja asiakkaat, joita 
Music Finland pyrkii toiminnallaan auttamaan. Kategoriat ovat seuraavat: 

TAULUKKO 2, Levy-yhtiöt, artistit ja management, kustantajat ja tekijät, taidemusii-
kin ammattilaiset sekä jazzin ja kansanmusiikin ammattilaiset. (Music Finland Stra-
tegy, 5-8, 2017.) 
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2.2. Music Finlandin jakamat tuet   

Music Finland myöntää tällä hetkellä kolmea eri tukea: Teosvientitukea, Live-tukea 
sekä Fast track -tukea. Teosvientitukea voi hakea sekä yksityishenkilönä että yrityk-
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senä tai organisaationa, kun taas Live-tuki myönnetään vain organisaatioille. Haku-
kierroksia näille kahdelle tuelle on neljä joka vuodelle. Molempia tukia jakaa Music 
Finland ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tukien jakaminen on ehdollista 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää harkinnanvaraista tukea vastaan. (Music 
Finland, tuet ja ohjelmat, 12.10.2018) 

TAULUKKO 4, Music Finlandin jakamat tuet. (Music Finland, teosvientituki, 
12.10.2018, Music Finland Live-Tuki 12.10.2018, Music Finland, Fast Track-vienti-
ohjelma 14.10.2018.) 
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Music Finland tiedottaa sivustollaan ympäri vuoden oman teosvientituen sekä live-
tuen lisäksi lukuisia muiden organisaatioiden tuista. Koska Music Finlandin fokuksena 
on auttaa musiikkialaa kansainvälistymään, suurin osa tuista on myös suunnattu sii-
hen tarkoitukseen. (Music Finland palvelut 2018a.) 

Sivustolle on listattu tukia monenlaisille musiikkialan organisaatioille. Etusivulta vali-
taan, kuka hakee tukea, jonka jälkeen kohde- ja tarkoitus -pudotusvalikoista valitaan 
hakijalle sopivimmat vaihtoehdot. Kohde-pudotusvalikon vaihtoehdot kattavat niin 
artistin tai yhtyeen, biisinkirjoittajan, tuottajan tai säveltäjän kuin tuotteen, palvelun 
tai vientiprojektinkin. Haun tarkoitus -pudotusvalikosta löytyy monipuolinen kirjo eri 
vaihtoehtoja, jotka liittyvät matkakuluihin, esiintymisiin, kiertueisiin, messuihin, 
markkinointiin ja tuotannollisiin työtehtäviin. Valikosta löytyy myös vaihtoehto ’muu 
kansainvälisyyteen tähtäävä toiminta’. (Music Finland palvelut 2018b.) 

 

3 TIETOPOHJA 

Opinnäytetyössäni olen käyttänyt laadullisen analyysin menetelmiä. Haastatteluja tul-
kitsin laadullisen analyysin metodein.  

Biisiviennin visio -projekti on koko opinnäytetyön perusta. Projekti toteutettiin kutsu-
malla ja kokoamalla useita musiikkialan asiantuntijoita saman katon alle keskustele-
maan aiheesta, jonka pohjalta tutkimustulokset kerättiin. Tulosten pohjalta laadittiin 
kaksiosainen lopputulos: visio-osa sekä toimintakutsu. Visioon on koostettu lista ta-
voitteista, jotka olisi määrä saavuttaa vuoteen 2021 mennessä. Lista sisältää teesejä, 
joiden pyritään pitävän paikkansa vuonna 2021. Vision lisäksi laadittiin toimintakutsu, 
jota noudattamalla musiikkialan toimijat voivat parantaa työskentelytapojaan ja me-
netelmiään. Toimintakutsu on jaettu kolmen pääotsikon alle: Osaamisen kehittämi-
nen, Yhteistyön lietsominen ja Ole paikalla. Kukin pääotsikko on jaettu vielä alaotsi-
koihin, joiden alle on listattu mikä on kyseisen aiheen haaste ja ratkaisu.  

3.1. Musiikkialan talous 

Music Finland kerää vuosittain tietoa musiikkialasta Suomen musiikkialan talous- ja 
vientikoosteeseen, joka kokoaa yhteen tietoa Suomen musiikkialan kokonaisarvosta, 
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suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvosta sekä popmusiikin teosviennistä. (Mu-
sic Finland, Suomen musiikkialan talous ja vienti 2017a.) Kooste on julkinen ja se jul-
kaistaan vuosittain Music Finlandin sivuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiikkialan menestys on ollut nousujohteinen ja viime vuoden koosteen numerot 
kertovat, että kasvu on vain kiihtymään päin. (Music Finland, Suomen musiikkialan 
talous ja vienti 2017b.) Vuosien 2007-2008 kohdilla näkyvä selvä notkahdus oli suo-
raan seurausta siihen aikaan vallinneesta talouskriisistä, jota seurasi talouslama (Maa-
ilmantalous, 12.10.2018.) Musiikkiala on kokenut murroksen striimauspalveluiden 
syrjäyttäessä perinteisten levy-formaattien myynnin, missä on pysyttävä mukana. 
Ohessa taulukko, joka osoittaa musiikkialan kasvun vaiheet vuodesta 1999 vuoteen 
2016 saakka. Vuoden 2006-2008 -notkahdukset osoittavat sekä musiikkialan murrok-
sen, mutta myös kyseisinä vuosina vallinneen taloudellisen tilanteen. (Music Finland, 
Suomen musiikkialan talous ja vienti 2017c.) 

 

 

KUVIO 1, Musiikkialan avainlukuja. (Music Finlandin Suomen musiikkialan talous ja 
vienti 2017 -kooste.) 
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Vuonna 2016 Music Finland koosti musiikkialan barometrin (Hiltunen, Ilmavirta 
2016), jossa selvitettiin niitä asioita, jotka joko vauhdittavat tai jarruttavat musiik-
kialan kasvua. Kyselyyn vastasi yli 700 musiikkialalla työskentelevää henkilöä. Ohessa 
selventävä taulukko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2, Diagrammi Suomen musiikkiviennin kokonaisarvosta. (Music Finlandin 
Suomen musiikkialan talous ja vienti 2017 -kooste.) 
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KUVIO 3, Musiikkialan barometri. (Music Finland, Musiikkialan barometri 2016.) 

 

Vastaajista suuri osa (yli 60 prosenttia) oli sitä mieltä, että kuluttajakäyttäminen on 
suurin toivo, joka vauhdittaisi musiikkialaa. Niin ikään rahoitusmahdollisuuksien li-
sääntyminen (35 prosenttia) sekä yleisen taloustilanteen koheneminen koettiin mu-
siikkialan nostattajina. Muita vauhdittajia olivat digitalisaatio, musiikkikoulutuksen 
tason koheneminen, musiikin viennin kasvu sekä teknologiset innovaatiot. (Hiltunen, 
Ilmavirta 2016, 12).  

Yleinen taloudellinen tilanne koettiin kirkkaasti jarruttavimpana tekijänä yhdessä ku-
luttajakäyttäytymisen kanssa (60 ja 52 prosenttia). Kumpikin kohta jakoi selkeästi vas-
taajien mielipiteitä, sillä molemmat listautuivat myös vauhdittavimmiksi tekijöiksi 
alalla sillä erolla, että yleinen taloudellinen tilanne koettiin kuitenkin huomattavasti 
jarruttavampana kuin vauhdittavana. Muita uhkaaviksi koettuja asioita olivat lainsää-
däntöön liittyvät seikat sekä rahoitusmahdollisuuksien heikkeneminen (35 ja 40 pro-
senttia). (Hiltunen, Ilmavirta 2016, 12-13).  

3.2. Musiikkialan rakenne 

3.2.1. Järjestöt 

Music Finlandin lisäksi alalla on suuri verkosto muita järjestötoimijoita, jotka ovat 
olennaisia osia Suomen musiikkiteollisuudessa ja tekevät yhteistyötä Music Finlandin 
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kanssa. Alla olevasta taulukosta käy ilmi musiikkialan keskeiset järjestöt sekä niiden 
toimintamallit.  

TAULUKKO 5, Suomen musiikkialan järjestöt. (Rytmimanuaali 2018, IndieCo 2018, 
LiveFIN 2018.) 
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TAULUKKO 6, Suomen tekijänoikeusjärjestöt. (Teosto 2018, Gramex 2018.) 

  

Levy-yhtiöitä on Suomessa noin 80-100, joista vain noin puolet ovat aktiivisia (Am-
mattinetti 2018). Suomessa toimii nykyään kolme monikansallista levy-yhtiötä; Sony, 
Universal ja Warner. Nämä kolme edellä mainittua yhtiötä dominoivat musiikin myyn-
tiä. (IFPI Tilastot 2018, Äänitteiden vuosimyynti 2017a.) 

 

KUVIO 4, Musiikin myynnin markkinaosuus Suomessa 2017. (IFPI Tilastot 2018, ää-
nitteiden vuosimyynti 2017a.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen musiikin markkinoilla kolme suurinta saivat seurakseen Playgroundin ja 
VLMedian, jotka kuitenkin myivät vain murto-osan monikansallisiin kilpailijoihinsa 
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verrattuna. Warnerin myyntiosuus oli suurin, yli kolmasosan liki 37 prosentin osuu-
dellaan, josta Universal jäi vain noin viisi prosenttiyksikköä.   

 

4 HAASTATTELUANALYYSIT  

Haastattelut toimivat tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä. Jatkotutki-
mus tehtiin tulosten tarkentamiseksi ja että saataisiin tarkempi käsitys siitä, mitä toi-
menpiteitä tulisi tehdä Music Finlandin vuosille 2018-2020 asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi (ks. Kappale 2). Yksilöhaastatteluilla pyrittiin myös tarkentamaan toi-
menpiteitä jo löydettyihin ongelmakohtiin ja niiden ratkaisuihin, mutta myös löytä-
mään uusia kipukohtia, joihin pureutua. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta mu-
siikkialan ammattilaista. Haluttavat haastateltavat oltiin jaettu etukäteen kolmeen eri 
kategoriaan, jotta haastateltavien variaatio olisi mahdollisimman laaja. Kuhunkin ka-
tegoriaan sijoitettiin kaksi potentiaalista haastateltavaa, jotka ovat seuraavien musii-
kinalojen ammattilaisia: Jäsenjärjestöt, biisinkirjoittajat ja -tekijät sekä kustantajat. 
Tarkoituksena oli valikoida henkilöitä, joista ainakin osa olisi ollut mukana tekemässä 
alkuperäistä Biisiviennin visio -projektia vuonna 2017. 

Lähestyin haastateltavia lähettämällä heille sähköpostia. (LIITE) Vastauksen ollessa 
myöntävä, lähetin heille kysymyspatterin, jotta he voisivat valmistautua ja vastata ky-
symyksiin perinpohjaisemmin. Haastateltavista kolme vastasi suoraan myöntävästi ja 
yksi sen jälkeen, kun olin soittanut hänelle. Yksi haastateltava sanoi alustavasti tule-
vansa, mutta kysymyspatterin nähdessään totesi, ettei hänellä ole välttämättä tar-
peeksi tietotaitoa vastata kysymyksiin niin tarkasti kuin haluttaisiin. Yksi haastatelta-
vista ei koskaan vastannut viestiini. Vastausten selvittyä otin yhteyttä yhteyshenkilöi-
hin Music Finlandilla ja kerroin, että kaksi kuudesta ei pystykään tekemään haastatte-
lua, jolloin pyysin heiltä, olisiko joku muu vaihtoehto hyvä heidän tilalleen. Uudet 
kaksi haastateltavaa vastasivat heti myönteisesti viestiini. Lopulliset haastateltavat oli-
vat seuraavat henkilöt: 

• Jani Jalonen 
Jäsenjärjestöt, tekijänoikeusjärjestö Teoston Head of Membership 
 
Eva Louhivuori  
Biisintekijä (Fried Music), muusikko ja Eva & Manu -duon toinen jäsen. 
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• Kalifornia-Keke 
Biisintekijä (Monsp Records), muusikko ja räppäri. 

• Melina Korvenkontio 
Kustantaja, Fried Music -kustannusyhtiön tuotantopäällikkö. 

• Ann Slangar 
Kustantaja, Sugar House Publishing -kustannusyhtiön CEO 

• Tommi Tuomainen ja Eero Tolppanen 
Jäsenjärjestöt, Elements Music -kustannus- ja tuotantoyhtiön CEO (Tuomai-
nen) ja Head of A&R (artists and repertoire) (Tolppanen) 

Haastattelin kuutta henkilöä, mutta haastatellessani Tommi Tuomaista Elements Mu-
sicin A&R Eero Tolppanen tuli myös mukaan keskusteluun. Tämän vuoksi hän on lis-
talla ns. lisähenkilönä.  

Haastatteluista kolme tehtiin kahvilassa, kaksi haastateltavien oman organisaation ti-
loissa ja yksi puhelimitse. Nauhoitin kaikki haastattelut puhelimen sovelluksen avulla, 
jonka jälkeen litteroin ne. Haastattelut sisälsivät 7-8 kysymystä, joiden lisäksi kysyin, 
onko jotakin lisää sanottavaa tai tarkennettavaa kysymyksiin (LIITE) tai niiden ulko-
puolelta.  

Analysoin haastatteluja laadullisen analyysin menetelmien mukaan. Vertasin kaikkia 
aineistossa ilmenneitä vastauksia keskenään toisiinsa, mutta myös peilaten niitä kate-
gorioidensa sisällä pareittain. Koostin haastattelut niputtaen vastaukset laajempien 
alaotsikoiden alle. Alaotsikot määräytyivät kaikilta kysytyistä kysymyksistä sekä ai-
heista, jotka nousivat usein pinnalle keskustelujen yhteydessä. Samassa luvussa myös 
analysoin haastatteluja tuoden ilmi vastaajien yleisen asenteen sekä poikkeavat to-
teamat kyseisen kysymyksen tiimoilta.  

Avasin haastateltavien vastaukset ja koostin alaotsikoittain ne kysymykset, jotka ky-
syttiin kaikilta tai joihin lähes kaikilla oli jotakin sanottavaa. Aihealueet ovat seuraavat: 

• Biisiviennin haasteet ja ratkaisut 

• Co-write -työ  

• Kultainen häkki 

• Suomi-brändi 

• Yhteistyö ja verkostot 
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• Muut ongelmakohdat 

Poimin haastatteluvastauksista olennaiset ja tärkeät asiat, jotka koostin suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi. Tulkitsin haastatteluja niiden painotusten mukaan, mitkä nousivat 
yleisesti puheenaiheiksi ja mitkä olivat ns. erityisyyksiä, mitä kukaan muu tai vain pari 
saattoivat miettiä ja mikä oli poikkeavaa. Niiden pohjalta vedin johtopäätöksiä ja tul-
kintoja siitä, mitkä voisivat olla avaimet musiikkialan viennin parantamiseksi ja miten 
täsmentää jo laadittuja Biisiviennin vision tutkimustuloksia. 

 

4.1. Biisiviennin haasteet ja ratkaisut  

Tämä kohta käsittelee kysymyspaletin laajinta kysymystä, eli ensimmäistä kysymystä: 
Mikä on biisiviennin suurin haaste ja mikä auttaisi sen korjaamiseen? (LIITE) Haas-
tateltavat antoivat moninaisia vastauksia, jotka usein limittyivät keskenään muiden 
vastaajien vastausten kanssa. Myös toimenkuva musiikkialalla vaikutti yleisesti siihen, 
mihin vastaaja painotti vastauksensa. Ensimmäinen kysymys oli sama kaikille haasta-
teltaville, sillä se kohdistui koko musiikkialaan, eikä tiettyyn toimialaan sen sisällä. 

Haastateltavat suhtautuivat kysymykseen mielenkiinnolla ja moni sanoi sen olevan 
monisyinen kysymys, sillä siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Koska kysymys on kaksi-
osainen, kokosin vastaukset kahden alaotsikon alle: haasteet ja ratkaisut. 
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4.1.1. Haasteet 

Vastaajat kokivat biisiviennin suurimmiksi haasteiksi monia eri tekijöitä, kuten alla 
olevasta taulukosta käy ilmi.  

 

TAULUKKO 7, Biisiviennin haasteet.  

 

Yhteistyön puuttuminen oli aihe, joka puhututti monia haastateltavia. Haastateltavien 
mukaan se koskee niin levy-yhtiöitä, musiikkikustantajia, tekijänoikeusjärjestöjä kuin 
live-puoltakin. Hän kaipaisi alalle yhteistä tahtotilaa lähteä rakentamaan kansainväli-
syyden ympärille. Eräs haastateltavista kommentoi asiaa toimialan toimijoiden näkö-
kulmasta, mutta oli kuitenkin ainoa, joka nosti yhteistyön puuttumisen kipukohdaksi 
tämän kysymyksen kohdalla. Hän myös kiitteli Music Finlandia heidän työstään, joka 
on vienyt alan vientikyvykkyyttä harppauksin eteenpäin. Hän kyseenalaisti myös toi-
mialan aidon halukkuuden tehdä yhteistyötä ja että siinä oli hänen mielestään vielä 
kehitettävää. Hän kuvaili sen olevan enemmän narun työntämistä pyssyyn, kuin toi-
mialan toimijoiden yhteistä, aitoa halukkuutta tehdä asiaan liittyen yhdessä jotakin. 
Yhteinen tahtotila puuttuu ja sitä kautta tekeminen. 
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Haastateltavat peräänkuuluttivat kontakteja kansainvälisillä markkinoilla ja niiden 
löytämisen tärkeyttä ja sitä, kuinka perustella ulkomailla, että suomalaiset biisinteki-
jätkin ovat potentiaalisia hittien tekijöitä. Tahtotilan löytämistä pohti myös Tommi 
Tuomainen nostamalla esille kaksi haastetta: taito ja tahto. Hänen mielestään suurin 
ongelma on se, että näistä kahdesta asiasta toinen ei ole vielä vaaditulla tasolla. Siihen 
tasolle kehittyminen kestää hänen mukaansa useita vuosia. 

”Se pitäisi jotenkin ylittää se kuilu, että pääsisi taitotasoltaan sellaiselle le-
velille, että pärjää tuolla kisoissa.” (Tuomainen 2018a.) 
 

Taidon ja tahdon kohtaaminen oli hänen mielestään yksi ydinsyistä, mikä jarruttaa 
suomalaista musiikkialaa kansainvälistymästä. Pääsyynä hän kuitenkin piti motivaa-
tion puutetta lähteä kansainvälisille markkinoille. Tästä syystä Tuomaisen mukaan 
heillä voisi olla enemmänkin vietävää ulkomaille, vaikka kysyntää ja verkostoja löytyy 
jo entuudestaan. (Tuomainen 2018b.) Biisintekijöiden harjoittamisesta puhui myös 
Ann Slangar ja yhtyi Tuomaisen taidon ja tahdon kohtaamisen kommenttiin. Slangar 
sitoi yhteen niin ikään Tuomaisen kommentit siitä, että kysyntää olisi, mutta ei riittä-
västi biisejä vietäväksi ja pohti ratkaisuja siihen. 

”Kun olemme jo tällä tasolla, niin on vähän toisin päin, ettei ole tarpeeksi 
biisejä toimitettavaksi, eli kysyntää on enemmän, kuin mitä ehtii saada ai-
kaiseksi. Vaikka on 20 tekijää, mutta kukaan ei oikein täysiaikaisesti voi 
tehdä biisejä, koska sehän ei tuo tuloja ennen kuin se on suuri menestys, 
jos on. Ja vaikea kysymys on tietysti se, että miten sen saa korjattua.” 
(Slangar 2018a.) 
 

Slangar vastasi myös aiemmin mainittuun yhteistyökysymykseen, että he tekevät Su-
gar Housella enemmän yhteistyötä ulkomaisten tahojen kanssa kuin suomalaisten yh-
tiöiden. Slangar kertoi syyn kysymyksessä kaksi (LIITE), että eri kustantamoilla on 
myös eri kanavat, mitä pitkin kulkevat ja eri alikustantajat. Näin hän kommentoi asiaa: 

”Kaksi alikustantajaa käy hyvin, mutta esim. näillä leireillä, kun on usein 
kolme tai neljä tekijää eri kustantajilta, niin nämä biisit ovat vähän vai-
keita sijoittaa. Eli siis se informaatiokulku ja kuka tekee mitä ja missä. Jos 
kukaan ei oikein pidä siitä kiinni, niin ne putoavat vähän niin kuin rakojen 
väliin.” (Slangar 2018b.) 
 

Hän kirkasti, että tässä on kaksi eri kysymystä, sillä he kyllä tekevät yhteistyötä suo-
malaisten kustantajien välillä, mutta se on usein juuri alikustantajista kiinni. Jokainen 
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alikustantaja haluaa mahdollisimman suuren osan alikustannuksesta, jotta he saavat 
mahdollisimman suuren tuoton siitä, että saavat teoksen julkaisuun, mikä puolestaan 
mahdollistaa sen, että on helpompi tehdä yhteistyötä niiden alkuperäiskustantajien 
kanssa, joilla on sama alikustannusverkosto. (Slangar 2018c.) 

Haastateltavat nostivat myös resurssit mukaan keskusteluun, sillä matkustaminen 
maksaa ja tiettyjen toimenpiteiden toteuttaminen on kallista. Yksi heistä totesi, että 
moni alalla toimivista kustantamoista on liian pieniä, jotta heillä olisi vaadittavat rah-
keet tukea niitä artisteja, jotka tukea tarvitsisivat. Alla Kalifornia-Keken mietteitä re-
sursseista: 

”Tuntuu, että on ainakin kohtuullisen helppo saada tukia treenaamiseen. 
Se on hyvä, koska treeniajan rahat voi säästää sitten sinne ulkomaille, var-
sinkin kun alkuajan keikoista ei välttämättä makseta juuri mitään kor-
vausta. Tukee tavallaan siis välillisesti. Pääosin sitä silti katsoo lähinnä 
omaa tiliä, että nyt olisi rahaa, nyt voisi lähteä, vaikka puolen vuoden 
päästä.” (Kalifornia-Keke 2018a.) 
 

Lisäksi Kalifornia-Keke mainitsi, että ensimmäiset kerrat ulkomailla menevät lähinnä 
tutustumiseen ja paikan alakulttuurin toimintatapojen opiskeluun. Tähän tarvitaan 
enemmän kuin se yksi käyntikerta, esimerkiksi Los Angelesissa, ja siihen uppoaa omaa 
pääomaa. (Kalifornia-Keke 2018b.)  

Myös eräs toinen haastateltavista puhui ulkomaille jalkauttamisesta ja koki haasteeksi 
kovan kilpailun. Hänen mielestään tässä ilmenee kaksi asiaa: biisi ja tekijä. Hän pohti, 
kuinka erottautua suomalaisena muiden biisien joukosta ja miten jalkauttaa tekijä 
suurille markkinoille, sekä kuinka saada sosiaalista aspektia nousemaan ylöspäin ja 
mikä on se koukku, jolla tekijä kutsutaan takaisin tekemään biisejä. 

Haasteiden aiheet vaihtelivat lähes riippumatta siitä, mikä oli haastateltavan toimen-
kuva musiikkialalla. Musiikkialalla eri toimenkuvissa työskentelevät henkilöt saattoi-
vat painottaa lähes samoja asioita. Biisinkirjoittajat nostivat esille aiheita, jotka liitty-
vät enemmän henkilökemioihin kuin bisnespuoleen. Toinen kustantajista taas painotti 
ja keskusteli eniten bisnespuolen ongelmista. Kaksi haastateltavista oli yhdenmukaisia 
keskustellessaan eniten tahtotilasta tai taidon tasosta, ennen kuin tekijän voi päästää 
ulkomaille kokeilemaan läpimurtoa. 
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4.1.2. Ratkaisut 

Ratkaisuissa rajat hälvenivät hiukan enemmän ja vastaukset olivat yleismaallisempia, 
eikä niin spesifejä, kuin haasteissa. Ratkaisut -kohtaan koostin asiat, jotka haastatel-
tavat kertoivat ratkaisuikseen kysymyksessä 1. Kaikki eivät suoranaista ratkaisua tai 
toimintamallia antaneet.  

TAULUKKO 8, Biisiviennin ratkaisut. 

 

Ann Slangar vastasi omaan kysymykseensä, kuinka parantaa suorituskykyä biisinteki-
jöiden kesken heidän kustantamossaan. Hän kertoi, että he ovat keskittyneet vähentä-
mään tekijöitä ja keskittyvät nyt heihin, jotka panostavat enemmän biisintekoon. 
(Slangar 2018d.) 

Tuomaista askarrutti eniten se, miten harjoittaa taitotasoa. Hän kertoi yhden keinon, 
jolla voisi parantaa omia kannuksiaan kansainvälisessä biisinkirjoittamisessa. Hän to-
tesi, että eihän Ruotsissakaan ponnisteta suoraan Los Angelesin tekemään suurinta 
projektia, vaan kannukset ansaitaan jo kotimaan markkinoilla siellä sijaitsevissa pro-
jekteissa, joiden avulla voi lähteä kansainvälisille markkinoille. Hänen mielestään pi-
täisi päästä enemmän treenaamaan sitä, millaista olisi tehdä kansainvälisiä projekteja 
siten, että se artisti, kenelle kirjoitetaan olisi siinä lähellä.  
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”Sanoisin, että yksi hyvä tapa päästä taitotasoltaan eteenpäin, on että te-
kee omia vientiprojekteja. Se, että suomalaisilla biisintekijöillä ja tuotta-
jilla olisi uskallusta ihan tosissaan tehdä vientiin tarkoitettuja juttuja” 
(Tuomainen 2018c.)  
 

Biisinkirjoittajat Eva Louhivuori sekä Kalifornia-Keke olivat keskenään samoilla lin-
joilla siitä, millä keinoin voisi parantaa kansainvälistymistä biisintekijänä: 

”Kehittää yhteistöitä vain mahdollisimman paljon ympäri maailmaa. 
Kaikkien levy-yhtiöiden, kustantamoiden ja kaikkien kanssa ja olla vain 
jatkuvasti yhteydessä. Pommittaa niitä koko ajan ja saada itsensä kuulu-
viin.” (Louhivuori 2018a.) 

 
Louhivuori painotti nimenomaan sinnikkyyttä ja että oma ääni on saatava kuuluville, 
jotta jotain alkaa tapahtua. Kalifornia-Keken painotti enemmän fyysisesti paikan 
päällä oloa, jotta kontaktit saisivat selkeämmän kuvan siitä, kuka biisintekijä on ja että 
yhteistyö helpottuisi. Hän kertoi, että vaikka nykypäivänä olisi helppoa hoitaa kaikki 
netin välityksellä, on aina parempi olla paikan päällä tekemässä asioita. Näin suhteet 
ja luotettavuus kasvavat ja on todennäköisempää, että tulee uusia yhteistyökuvioita. 
(Kalifornia-Keke 2018c.)  

Lopuksi eräs haastateltavista keskusteli myös suomalaisten biisintekijöiden brändistä 
ja siitä, miten saisi oman nichén mukaan biisinkirjoittamiseen. Hän puhui paljon 
oman luovuutensa vapauttamisesta ja siitä, että tekijän on osattava hyödyntää sitä.  
Hän painotti, että ns. positiivisen suomalaisuuden löytäminen, kuka olet tekijänä, on 
avainasemassa, ja etenkin sen löytäminen, miten kustantajat voisivat luoda enemmän 
rohkeutta omiin tekijöihinsä.  

Kaikista haastateltavista yksi keskusteli perinpohjaisimmin keinoista, millä yhteis-
työtä voisi parantaa. Hän listasi mm. uusien metodien integroimisen, josta puhutta-
essa hän viittasi Startup saunaan (Startup sauna 2018.) Hän oli myös musiikkialan 
työkalujen hyödyntämisen puolella. Esimerkkinä hän käytti ruotsalaista Auddlya, joka 
on luotu helpottamaan työnjakoon liittyvien tuottojen oikein jakamista co-write -ses-
sioissa. (Auddly 2018.) Sovelluksista ja alan työkaluista puhuttaessa toinen haastatel-
tava sivusi aihetta ja kertoi, että biisien rekisteröimistä ja niiden osuuksien seuraa-
mista helpottaisi jokin alalla yhteisesti käytettävä sovellus, järjestelmä tai muu alusta. 
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Startup sauna vastaa ideana epäsuorasti Kalifornia-Keken tarpeisiin olla läsnä pai-
kassa, vaikka tässä tarkoitettiinkin suomalaisten tekijöiden yhteistyön parantamista.  

 

4.2. Co-write -työ 

Co-write -työhön, eli yhteistyössä kirjoittamiseen liittyvä kysymys oli erillisenä kysy-
myksenä vain biisinkirjoittajien kysymyspattereissa, mutta lähes jokainen haastatel-
tava sivusi aihetta. Kaikkien mielestä se oli hyvä tapa kirjoittaa biisejä, ja kaikki olivat 
hyvin kannustavia sen suhteen, mutta rakentavaa kritiikkiäkin löytyi. Muutamia point-
teja, minkä vuoksi haastateltavat ajattelivat co-write -työskentelytavan olevan hyvästä:  

TAULUKKO 9, Co-write-työn hyvät puolet. 

 

Co-write -työ on nykyään arkipäiväistä ja hyvin tärkeää biisien kirjoittamisessa alitui-
seen kansainvälistyvällä musiikkialalla. Eniten sitä käytetään biisileireillä, jonne kut-
sutaan joukko tekijöitä eri organisaatioista tekemään yhteistyötä ja kirjoittamaan bii-
sejä leirin keston ajaksi. Leirit ovat yleistyneet nopeasti ja nyt monet eri tahot toimivat 
niiden järjestäjinä. Co-write -työtä koskeva kysymys seitsemän (LIITE) kysyttiin suo-
raan vain biisintekijöiltä, mutta aihe nousi puheenaiheeksi monissa eri kohdissa, kuten 
biisileireistä puhuttaessa ja kustantajille suunnatussa kysymyksessä kaksi (LIITE). 
Louhivuori antoi asiaan hyvin positiivisen vastauksen ja kertoi sen olevan älyttömän 
siisti tapa päästä tapaamaan uusia ihmisiä kansainvälisesti sekä jakamaan uutta tietoa. 

”Se voi yhdestä tyypistä kiinni, että pääsetkö pongahtamaan johonkin 
isoon juttuun, ei koskaan tiedä. Siksi co-writet ovat niin hyviä. Ja jos si-
nusta tykätään, niin sitten varmasti myös suositellaan eteenpäin, että ”hei 
olin yhdessä sessiossa yhden tyypin kanssa. Se oli sieltä Suomesta, pyyde-
tään sitä tähän näin.” (Louhivuori 2018b.) 
 

Hän jatkoi sanomalla, että vaikka se itse sessio ei menisi kovin hyvin, mutta jos olet 
kiva tyyppi ja kanssasi on kiva tehdä töitä ja olet taitava, niin sinut muistetaan kyllä. 
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Louhivuori myös tähdensi, että co-write -sessiot ovat vielä suhteellisen uusi työsken-
telytapa suomalaisessa musiikkibisneksessä, mutta on vain positiivista, että biisinkir-
joittajat ovat alkaneet tällä tavoin jakamaan osaamistaan. Hän oli myös hyvillään siitä, 
että moni järjestää nykyään biisileirejä, jotka vielä 2010-luvun alussa olivat hyvin har-
vinaisia. (Louhivuori 2018c.) 

Kalifornia-Keke vastasi kysymykseen hieman monitahoisemmin. Vaikka co-write -ses-
siot ja kaikki yhteistyö olivat hänenkin mielestään vain hyvä asia, antoi hän myös ra-
kentavaa palautetta ja parannusehdotuksia biisileireihin liittyen.  

”Biisileireissä pitäisi olla toivomuksia, koska helposti se jää satunnaiseksi 
hommaksi. Siellä saattaa olla muutama, joista valita, etkä välttämättä 
pääse heidän kanssaan tekemään juttuja ja sitten pitäisi alkaa vääntää jon-
kun todella erilaisen tyypin kanssa. Se on todella vaikea päätyä mihin-
kään.” (Kalifornia-Keke 2018d.)  
 

Hän myös kertoi esimerkein, että he olivat mm. tehneet toimivat biitin, mutta artisti ei 
pitänyt siitä. Se ei siis ollut välttämättä se paras kombinaatio tehdä töitä. Hän toivoi 
enemmän etukäteissuunnittelua niiden tekijöiden kanssa, joiden kanssa tullaan teke-
mään leirillä yhteistyötä. 

”Se on kaunis idea, että laitetaan vain jengiä yhteen ja se toimii, mutta se 
ei ihan toimi kuitenkaan niin ihan käytännössä.” (Kalifornia-Keke 2018e.) 
 

Enemmän kritiikkiä satoi levy-yhtiöiden suuntaan, sillä Kalifornia-Keken mielestä he 
eivät usko leireihin sadalla prosentilla. Se näkyy siinä, että tekijät, jotka ovat alusta-
vasti sanoneet tulevansa eivät saavukaan paikalle. Levy-yhtiöitä ei sitouteta tarpeeksi 
lähtemään biisileireille. Hän puhui myös motivaation puutteesta yksittäisillä tekijöillä 
ja siitä, että tekijät eivät ole varmoja, kuinka se liittyy heidän omaan tekemiseensä, kun 
heidät laitetaan yhteen kenties tuntemattoman ulkomaisen biisintekijäjoukon kanssa. 
Hän toivoisi, että leirit olisivat myös hieman kohdennetumpia tähän tapaan:  

”Tietyllä tavalla sellainen kohdennetumpi voisi toimia paremmin tai sitten 
sillä tavalla, että esim. Music Finland toimii välittäjänä että ”hei täällä olisi 
tällainen artisti, joka voisi tehdä teidän levy-yhtiön kanssa töitä” tai että 
”hän haluaisi tulla Saksaan”. Tavallaan sellainen suunnittelu.” (Kalifornia-
Keke 2018f.) 
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Hän ymmärsi sen olevan kalliimpi investointi, mutta se kannattaisi lopulta, koska ha-
kuammunta oli hänen mielestään matemaattisestikin huonompi tekniikka, kuin to-
della tarkka kohdentaminen, missä mietitään etukäteen asioita ja suunnitellaan.  Hä-
nen mielestään kouluttautuminen tiettyyn suuntaan auttaisi myös asiaa. (Kalifornia-
Keke 2018g.)  

Eräs haastateltavista kommentoi aiheeseen liittyen ja ikään kuin osittain vastasi Keken 
kysymyksiin omien biisileirien järjestämiskokemukseensa viitaten. Hän kertoi, että 
kun he järjestävät biisileirejä, lopulta hänen on päätettävä tiimit. Muuten tulee liikaa 
ristikkäisiä toiveita, joita ei pystytä kaikkia toteuttamaan yhtä aikaa. Hän hakee tiimien 
päättämisessä sitä, ettei ainoastaan tehtäisi timanttista musiikkia, vaan saataisiin 
myös risteytettyä niitä tiimejä siten, että heillä olisi mahdollisuus löytää uusia kump-
paneita. Hän korostaa, että viime kädessä he eivät päätä, vaan tekijät itse päättävät 
siellä sessiossa, että haluaako tehdä töitä toisen kanssa vai ei. 

Ann Slangar viimeistelee aiheen kertomalla hieman eri kulman aiheeseen, sillä Sugar 
House ei sijaitse Helsingissä, toisin kuin muut haastateltavat. Slangar kertoo, että 
heille ei tule menestyvien suomalaisten artistien tilauksia, koska he eivät sijaitse pää-
kaupunkiseudulla, johon musiikkibisnes kuitenkin keskittyy. Käytännössä siis Sugar 
House on kultaisen häkin (ks. Luku 4.3) vastakohta, mutta kaikessa on puolensa. Ann 
Slangar kertoi Sugar Housen satsanneen Aasian markkinoille, missä he ovat tehneet 
paljon co-write -töitä paikallisten tekijöiden kanssa, ja tästä suurin osa tehdään lähet-
tämällä tiedostoja edestakaisin, jolloin ei ole väliä missä yritys sijaitsee. Kuitenkin hän 
mainitsi, että on ymmärrettävää, että suomalaiset tekijät panostavat ensin kotimark-
kinoihin, joista tulonsaanti on varmempaa, kuin kansainvälisen menestyksen rakenta-
miseen. ”Kun rahat loppuvat, ne loppuvat.” (Slangar 2018e.) 

 

4.3. Kultainen häkki 

Kultaiseen häkkiin on inhimillistä jäädä, kertoi yksi haastateltavista. Suurin osa haas-
tattelijoista koki kultaisen häkin suureksi haasteeksi juuri sen loogisuuden vuoksi. Kul-
taisella häkillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö on menestynyt ja hänellä on tur-
vattu työpaikka omalla kentällään, josta on vaikea irrottautua ja aloittaa käytännössä 
alusta jollakin muulla kentällä - tässä tapauksessa ulkomailla. Se on tila, joka on tur-
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vallinen ja jossa pystyy tienaamaan Suomessa hyvin etenkin, jos kirjoittaa suomenkie-
listä musiikkia. Tällä hetkellä se on erityisen helppoa, sillä Suomen popmusiikkia do-
minoi selvästi suomenkielinen musiikki. Esimerkkinä kuva tuoreimmasta Suomen vi-
rallisen listan tuloksesta. (14.11.2018.) 

KUVIO 6, Suomen virallinen lista viikko 45 vuonna 2018. (IFPI 2018, Suomen viralli-
nen lista, 14.11.2018.) 

 

Listalta toki löytyy ulkomaalaisia artisteja, jotka esittävät kappaleita englanniksi, 
mutta suomalaisia englanniksi laulavia artisteja esiintyy nykyään harvemmin. Esim. 
vuoden 2018 viikon 45 listalla albumeissa tai singleissä ei ollut ainuttakaan suoma-
laista englanninkielellä laulavaa artistia viiden myydyimmän joukossa. 

Kultaista häkkiä koskeva kysymys kysyttiin jokaiselta (LIITE) haastateltavalta, joten 
ensimmäisen kysymyksen tapaan vastaukset voitiin tulkita suoraan sen kysymyksen 
vastauksista. Moni haastateltavista koki kysymyksen haastavaksi, koska lähtemisen es-
teeksi koettuja syitä voi olla lukuisia.  

Mahdollisia syitä, miksi henkilön on vaikeaa irrottautua kultaisesta häkistä ja lähteä 
kansainvälisille markkinoille: 
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TAULUKKO 10, Kansainvälistymiseen liittyvät haasteet. (tehty -> luotu) 

 

Eräs haastateltavista kiteytti aiheen sanomalla, että Suomen markkinat ovat yhä enem-
män suomenkielisen musiikin dominoima, ja jos pärjää Suomessa tietyllä tasolla kir-
joittajana, niin pystyy toimimaan todella hyvin. On myös turvallista jäädä sille tasolle. 

Hän jatkoi vastaustaan kommentoimalla, että turvallisuuden tunne saattaisi olla loo-
ginen syy siihen, miksi jäädä kotimaan markkinoille. Hänen mukaansa suurin osa ih-
misistä kuitenkin valitsee mieluummin turvallisen ja kotoisan ympäristön, kuin altis-
taa itsensä noviisin asemaan ulkomailla, missä ympäristö ei olekaan enää yhtä tuttu 
kuin Suomessa. Mukaan liittyvät seikat, kuten uuden työskentelymetodin omaksumi-
nen, riskinottokyvyn harkittu käyttö sekä oma taloudellinen tilanne.  

Toinen haastateltavista hieman kyseenalaisti kansainvälistymisen vaikeuksia, mutta 
samalla kertoi, että Suomen musiikkialan skaala on paljon helpommin käsin kosketel-
tavissa, koska ala on suhteellisen pieni. Hän kommentoi kuitenkin, että ulkomaille 
lähtö on pitkälti omasta asenteesta kiinni, sillä yhtä lailla pystyt käynnistämään urasi 
muualla, kun olet jo Suomen markkinoilla sen onnistunut tekemään. Hän vertaa mu-
siikkiteollisuutta pieneen yhteisöön, jossa kaikki A&R:t ja muut tekijät ovat puhelin-
luettelossasi yhden soiton päässä. Kansainvälistymisen haasteena on myös erittäin hy-
vät verkostot sekä biisinkirjoittajan ”track record” eli uskottavuus.  

Hän jatkoi kuvailemalla tekijän päänsisäistä tilaa ja sitä, minkälaisia ominaisuuksia 
olisi hyvä olla, kun aikoo kansainvälisille markkinoille. Hän painotti sanaa nälkä ku-
vaillessaan sitä intoa, kun suunnittelee lähtevänsä tavoittelemaan kansainvälistä uraa 
musiikkialalla. Strategia täytyy olla kirkkaana päässä, ettei voi vain pakata laukkuja ja 
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lähteä Los Angelesiin kokeilemaan siipiään. Hän tähdensi, että niillä Suomessa ansai-
tuilla krediiteillä ei ole niin suurta painoarvoa kansainvälisillä markkinoilla - vain te-
kijän rooli ja persoona yhdistettynä taitoon merkitsevät. 

Yksi haastateltavista sivusi myös niitä syitä, jotka voivat olla osatekijöitä siihen, miksi 
voi olla vaikeaa lähteä ulkomaille tuosta vain. Hän totesi, että koska Suomessa on hyvät 
tukiverkot, terveydenhuolto ja muut asiat kunnossa, kontrasti Yhdysvaltoihin on en-
tistä rajumpi, jossa ne eivät olekaan itsestäänselvyyksiä. Hänen mukaansa tämä on 
merkittävä syy, minkä vuoksi Suomi alkaa tuntumaan ihanalta paikalta palata takaisin. 
Toinen vastaaja jatkoi samasta aiheesta kommentoimalla ominaisuuksia siitä lähtö-
kohdasta, mitä he itse hakevat tekijältä: Se on heittäytymistä johonkin tilanteeseen, 
jonka tuloksesta ei ole mitään tietoa käytännössä. Miten epävarmuutta voi käsitellä ja 
onko motivaatio riittävän korkea siten, että tekijän on valmis sietämään sitä. Hänen 
mielestään se on kuitenkin pitkälti persoonakysymys. Hän kertoi, että he etsivät bii-
sintekijässä taidon, valmiuksien ja inspiroitumisen lisäksi eniten asennetta, ja että on 
valmis sietämään epävarmuutta, koska kokee musiikin tekemisen tärkeäksi.  

Tulotaso ja sen muuttuminen ovat yksi kultaisen häkin keskeisimpiä kohtia, josta pu-
huivat lähes kaikki haastateltavat. Eräs haastateltava vastasivat aiheeseen ytimek-
käästi, että kun täällä menee hyvin, niin menee todella hyvin. Hän noteerasi, että tämä 
on tietysti fantastista, mutta juuri se liimaa ikään kuin lasikaton jäämisen ja lähtemi-
sen välille, josta ei haluaisi enää puskea läpi. 

Haastateltavat keskustelivat myös paljon siitä, mikä voisi toimia kannustimena ja mo-
tivoijana lähteä ulkomaille. Yhden haastateltavan mukaan on ensisijaisesti löydettävä 
ne ihmiset, joilla on aidosti tahto lähteä ja saada kansainvälistä menestystä, ja jotka 
kokevat itselleen tärkeäksi, että he pääsevät maailmalle ja he inspiroituvat siitä ajatuk-
sesta. Sen jälkeen aletaan puhua rahoituksesta ja siitä, kuka voisi tukea tätä ulkomaille 
siirtymistä. 

Myös eräs toinen haastateltava sivusi tahtotilaa ja verkostoja, kun lähdetään ulko-
maille. Sen lisäksi hän tähdensi, että pitää löytyä myös kunnianhimoa tämän tekemi-
seen. Tekijä ei saisi tyytyä ”Suomi-leveliin”, vaan hänen täytyisi pyrkiä kansainvälisille 
markkinoille ja tehdä kansainvälinen läpimurto. Myös hän nosti esille aiemmin täh-
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dennetyn persoonakysymyksen ja kuinka paljon kunnianhimoa henkilöltä löytyy. Yh-
teistyökumppanit olisi hänen mielestään hyvä olla entuudestaan selvillä ja seuraavat 
kontaktit vähintäänkin mielessä, kun lähtee yrittämään läpimurtoa kansainvälisesti.   

Kalifornia-Keke pohti, että tavallaan tuntuu lohduttomalta, että musiikkia tehtäisiin 
jostain muusta lähtökohdasta kuin rakkaudesta siihen. Hän nosti kysymyksen, että 
miksi edes tekee musiikkia, jos ei ole intohimoinen sitä kohtaan. Jollain muulla alalla 
saa todennäköisesti helpommin tehtyä rahaa. Itse biisintekijänä hän keskusteli siitä, 
mikä häntä itseään inspiroi ja motivoi lähtemään kansainvälisille markkinoille: 

”Itsellä motivaatio tulee siitä, että on juuri se oikea paikka ja oikea asia, 
minne mennä. Itsellä ei olisi motivaatiota ravata, vaikka Itävallassa tai 
Saksassa, ellei olisi joitain tyyppejä niiden maiden takana. Minulla ei ole 
niin se nälkä, että haluaisi menestyä, vaan se, että pääsee muualle ja haas-
tamaan itseään työskentelemään eri tavalla.” (Kalifornia-Keke 2018h.) 
 

Haastateltavat pohtivat vielä sitä, miten kansainvälistymisen voisi hoitaa ja mitä siihen 
tarvitaan. Eräs haastateltavista sivusi omakohtaisia kokemuksia aiheesta. Hän kertoi, 
että koska he kokivat, etteivät joidenkin tekijöiden taidot olleet vielä vaaditulla tasolla, 
he eivät päästäneet näitä tekijöitä lähtemään maailmalle. Siitä saattaa kuitenkin hänen 
mukaansa seurata se, että kun taidot ovat kohdillaan, onkin kahdesta kolmeen tuotan-
toa päällä täällä Suomessa ja lähteminen vaikeutuu.  

Kansainvälistymisen mahdollisuuksiin liittyen yksi haastateltavista siteerasi One Re-
publicin laulajan Ryan Tedderin sanoja, jotka hän oli lausunut radiohaastattelussa 
siitä, missä on ylipäätään mahdollisuuksia päästä kiinni kansainväliseen biisintekoym-
päristöön. Tedder oli kuulemma sanonut painokkaasti, että ei ole mitään mahdolli-
suutta, jos ei ole pysyvästi markkinoilla ja ainoastaan Los Angelesissa. Lontoo oli Eu-
roopassa ainoa paikka, jossa voi yrittää. Tedderin mukaan edes New York ei ole enää 
relevantti tässä kilpailussa.  

Haastateltava avasi taannoista keskusteluaan Music Finlandin kanssa, jossa pohdit-
tiin, että mitkä ovat loppujen lopuksi menestyksen mittarit. Mistä voi nähdä, että on 
saavuttanut jonkinlaisen jalansijan ulkomailla. Hän selitti, kuinka keskustelussa oli 
heitelty ilmoille listasijoja ja Spotify-striimimääriä jne., mutta yksi oli hänen mieles-
tään oikeasti relevantti mittari menestykselle - todiste, että olet aidosti vaihtoehto: se, 
että olet päässyt nimeksi Short-listalle. 
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Short-listalla olevilla henkilöillä tarkoitetaan niitä, jotka ovat päässeet ns. karsinnasta 
jatkoon, ja joiden koetaan olevan sopivia biisinkirjoittajia, tuottajia, sovittajia ja muita 
tekijöitä juuri siihen kyseiseen projektiin, ja joiden kanssa todennäköisesti haluaisi 
tehdä jatkossakin yhteistyötä. Hän puhui myös siitä, kuinka moni tekijä kuvittelee 
päässeensä johonkin pisteeseen, kun heillä on omia biisejä jonkun artistin ”holdissa”. 
Termi juontuu englannin kielen sanoista On Hold, joka tarkoittaa pidossa. Sana tulee 
puhelimen pidossa-napista ja sitä sovelletaan musiikkialalla. Näin ollen, kun biisi on 
holdissa, se on vielä kaukana siitä, että se pääsisi eteenpäin siitä tilasta. Short-listalla 
olet jo lähempänä, koska sinut on valittu jo kertaalleen.  
Eräs haastateltava kiteytti, että kansainvälistymisessä on kyse rohkeudesta, ymmärtä-
misestä ja siitä, että tulot loppuvat hetkeksi. Tuolla maailmalla on niin paljon kilpailua, 
että on ymmärrettävä se, että jos haluat pärjätä, niin on elettävä ihan yhtä säästellen 
kuin kaikki muutkin. Joku päivä se sitten muuttuu parempaan. Lopuksi haastatelta-
vien toteamuksia kootusti siitä, miten pitäisi asennoitua, kun lähtee tavoittelemaan 
kansainvälistä uraa biisinkirjoittajana: 

TAULUKKO 11, Kansainvälistymisen ohjenuorat 1. 
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Vastauksista selvisi toteamusten lisäksi toimialaan liittyviä ohjeita, miten ja missä kan-
nattaa ryhtyä verkostoitumaan ja kuinka toimia Suomessa parhaan mahdollisen lop-
putuloksen saamiseksi: 

KUVIO 7, Kansainvälistymisen ohjenuorat 2. 

  

Lisäksi moni haastateltavista totesi, että se on pitkälti persoonakysymys, onko valmis 
tai oikeanlainen henkilö lähteä luomaan kansainvälistä uraa vai ei. Eräs heistä myös 
tähdensi, mitkä ovat menestyksen mittarit, kun puhutaan kansainvälisistä markki-
noista, mikä sinänsä menee ohi kysymyksen, mutta liittyy välillisesti, kun on jo integ-
roitunut ulkomaan bisnekseen.  

 

4.4. Suomi-brändi, onko sitä? 

Kysyin haastateltavilta kysymyksen, kuinka Suomi-brändiä voisi vielä tehostaa, koska 
se ei ole vielä vakiinnuttanut sijaansa maailmalla. Kysymys oli biisintekijöille neljäs ja 
kustantajille ja jäsenjärjestöille viides (LIITE). Eräs haastateltavista vertaili Suomen ja 
Ruotsin tilannetta toisiinsa ja perusteli miksi suomalaisten ei kannata lähteä kopioi-
maan suoraan ruotsalaista tai muuta ulkomaalaista menestysreseptiä. Hän totesi, että 
ruotsalaiset ovat parempia ruotsalaisia kuin me, mikä tarkoittaa, että he ovat vain to-
della hyviä pop-melodioiden kirjoittajia. Hän jatkoi kertomalla, että vaikka ruotsalai-
set ovat todella hyviä hiilikopioijia, niin suomalaisilla on antaa jotakin, mikä on meille 
ominaisempaa: kiinnostavuus-aspekti. Hänen mielestään onnistumisen resepti koos-
tuisi siitä, että pystyisi olemaan tarpeeksi kaupallinen mutta säilyttämään oman, ori-
ginaalin soundinsa hukkaamatta sitä. Se voisi hänen mukaansa tehdä Suomi-brändiä 
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kiinnostavammaksi. Olla rohkeasti mitä on, eikä yritä olla amerikkalainen tai ruotsa-
lainen. 

Omaperäisyys oli tämän aiheen kantava teema, josta Kalifornia-Keke kertoi keskustel-
leensa paljon maailmalla käydessään. Keke kuvaili, että usein kun puhutaan pohjois-
maalaisuudesta, heille tulee mieleen sarja Vikings. Hänen mukaansa ulkomailla fiilis-
tellään Vikings-sarjaa samalla tavalla, kuin me Meksikon Maya-kulttuuria.  

”Tietyllä tavalla sellainen mystiikka ja metsänhenki -meno sopii hyvin tä-
hän aikaan, koska on paljon sellaisia tummasävyisiä juttuja liikkeellä.” 
(Kalifornia-Keke 2018i.) 
 

Tummasävyisyydestä kertoi myös toinen haastateltava, joka otti esimerkiksi Vestan 
soundimaailman ja kuinka siinä on onnistuttu ikään kuin kietomaan melankolia pa-
kettiin, joka on varteenotettavaa popmusiikkia pienellä underground-häivähdyksellä. 
Undergroundilla eli ug:lla tarkoitetaan soundia, joka ei ole täysin tai ollenkaan valta-
virtaa. Hän sanoi myös osuvasti, että koska me ei olla amerikkalaisia, meidän ei tar-
vitse olla iloisia, mikä kiteyttää suomalaisten erilaisuuden amerikkalaisiin verrattuna. 

Hän jatkoi aiheesta toteamalla, että sillä on suuri vaikutus, kuinka ja mitä me pu-
humme omasta kotimaastamme ja mihin sävyyn. Hän painottaa, että jälleen kerran 
tullaan siihen, että puhuttaisiin enemmän positiivisia asioita meidän kotimaasta. Hä-
nen mielestään se tulisi muuttamaan sen käsityksen siitä, että täällä on jotain minkä 
takia tänne kannattaa tulla ja että täällä tapahtuu. Suomessa tapahtuu hänen mieles-
tään kiinnostavia asioita pop-musiikin ja musiikin saroilla, mutta pitää löytää niitä asi-
oita, joihin pystytään samaistumaan. Niitä, mitkä ovat koskettavia myös kansainväli-
sille kuulijoille ja portinvartijoille.  

Eva Louhivuori tarttui myös aiheeseen miksi tänne kannattaisi tulla. Hän tähdensi, 
että on aina erityisempää tulla kutsuttuna toisen tekijän kotikentälle, jotta kulttuuril-
linen konteksti tulee lähemmäksi ja käsin kosketeltavammaksi. Louhivuoren mukaan 
Suomi-brändin kannalta on hyvä, että tänne kutsutaan myös ihmisiä, eikä vain käydä 
muualla.  

”Antaa niille jotakin meidän omaa. Tässä on isoäitini tekemää mustikka-
piirakkaa, ota. Se jää mieleen. Mennään mökille, kirjoitellaan siellä mu-
siikkia, katsokaa tätä Suomen luontoa. Korostettaisiin sitä meidän identi-
teettiä, koska se on spesiaalia.” (Louhivuori 2018d.) 
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Hän toivoo, että ihmiset ulkomailta tulevat tänne ja näkevät tämän meidän kulttuurin, 
koska musiikkiala on kuitenkin ihmisbisnes, jossa on ihmissuhteista kyse. Hänen mu-
kaansa se kiehtoo, mistä on kotoisin. Suomalaisuus on hänen mukaansa sellainen 
piirre, mikä on vain meille ominaista. Sitä eivät voi amerikkalaiset varastaa meiltä.  

Myös toinen haastateltava korosti luontoaspektia yhtenä valttikorttina ulkomaalaisille. 
Hän totesi myös, että Louhivuoren nostamat suomalaisuuteen liittyvät piirteet tulevat 
huokosista ulos ilman, että niitä tarvitsisi mitenkään erityisesti puskea. Luonto, este-
tiikka ja kalastaminen mökillä ovat hyviä esimerkkejä. Hän myös tahtoisi häivyttää 
suoranaisen maan brändäämisen ja pikemminkin vastata kysymyksiin, mitä herää, 
kun joku ajattelee Suomea. Hän haluaisi, että ymmärrettäisiin Suomen olevan vain 
Suomi - hieno maa.  Hän nosti Alman yhdeksi Suomi-brändin edustajaksi ja totesi, että 
brändi muovautuu sitä mukaa, kun siitä kyseisestä maasta tulee jotakin kansainväli-
sesti tunnettua.  

Ann Slangar oli samoilla linjoilla Louhivuoren kanssa siitä, että Alma on tällä hetkellä 
ainoa vientiartisti popmusiikin saralla Suomesta. Hän kuitenkin korosti, että kaikki 
riippuu lopulta katsontakannasta, koska popmusiikki ei ole ainoa musiikkigenre, mitä 
täältä on viety. Se on vain valtavirtaisin.  

”Olen montaa mieltä tästä. Jos puhutaan klassisesta tai hevistä, niin Suo-
mihan on tunnettu silloin. Tiedetään, että Suomesta tulee hyvää heviä ja 
klassista musiikkia.” (Slangar 2018f.) 

 
Slangarin mukaan hevi ja klassinen musiikki ovat jo brändejä itsessään, mutta pop uu-
puu. Hän korosti, että meiltä puuttuu kansainvälisesti menestyviä pop-artisteja ja että 
kaikki lähtee puhtaasti siitä, että täällä ei ole tarpeeksi pop-artisteja, jotka tekevät eng-
lanniksi. Hän jatkoi aihetta samalla siitä, mikä voisi olla perimmäisenä syynä tai es-
teenä suomalaisten pop-artistien kansainvälistymiselle: 

”Meillä on hienoja artisteja, jotka tekevät suomeksi ja tekevätkin sen hy-
vin. Mutta myös levy-yhtiöt menevät varman päälle. Meillä ei ole muita 
kansainvälisesti menestyviä artisteja, kuin Alma, josta näkee, että sekin on 
mahdollista. Kyllähän meillä artisteja olisi, jotka tekisivät englanniksi 
tuosta vain, se ei ole siitä kiinni. Levy-yhtiöiden pitäisi vain uskaltaa ottaa 
enemmän riskejä ja panostaa englanniksi laulaviin suomalaisiin artistei-
hin.” (Slangar 2018g.) 
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Hänen mukaansa levy-yhtiöt jarruttavat toimintaa floppien pelossa, sillä Suomen pop-
musiikin skene on vieraantunut englanninkielisestä kotimaisesta musiikista. (Slangar 
2018k.) Tommi Tuomainen suhtautui hieman Slangaria kyynisemmin, kun pohdittiin 
Suomi-brändiä. Hän kertoi keskustelleensa asiasta Biisiviennin visiota tehdessä ja 
siitä, että onko Suomi osa skandinaavista brändiä vai ei. Hän pohti asiaa ja sanoi lo-
pulta, että hänelle ei synny mielikuvaa Suomi-brändistä. Hän vertasi Suomea Norjaan, 
jossa on valloillaan hieman indieen nojaava Skandi-pop, joka vetää puoleensa. Mikä 
on Suomen soundi? 

”Saatan kuulostaa kyyniseltä, mutta mitä se Suomi-musiikki on, miltä se 
kuulostaa? Se duuni on mielestäni vielä tekemättä.” (Tuomainen 2018d.) 
 

Slangar vastaa epäsuorasti Tuomaisen kysymykseen ja painottaa jälleen, että on kyse 
siitä, miten asiaa katsoo. Hän kertoi Aasian markkinoista oman Sugar House-yhtiönsä 
kautta, että he ovat brändi siellä päin, varsinkin Japanissa ja Koreassa. Kiina ja Taiwan 
ovat hänen mukaansa myös avautumassa. Hän kuitenkin avasi yhden dilemman, mikä 
liittyy kansainvälistymiseen: 

”Sitten muualle me emme ehdi tekemään. Tilauksia olisi, mutta taas tulee 
valinta, että minne tehdään. Tämä on tärkeä. Että mikä on luultavin, että 
se päätyy jonnekin.” (Slangar 2018h.) 
 

Slangarin mukaan ei ole kyse siitä, etteikö kontakteja tai tilauksia olisi, vaan että re-
surssit ja aika eivät riitä niiden kaikkien toteuttamiseen. (Slangar 2018m.) 

Lopuksi yksi haastattelijoista summaa aiheen siten, että loppujen lopuksi itse biisinte-
ossa kyse on kyllä siitä, mistä kulttuurista tulee, mutta ei siitä, mistä on varsinaisesti 
kotoisin. Siinä on kyse itse biisistä, siitä tuotoksesta, että onko se hyvä.  

 

4.5 Yhteistyö ja verkostot  

Yhteistyö on yksi olennaisimmista ja suurimmista kysymyksistä, mikä liittyy ilmeisen 
vahvasti musiikkialan kansainvälistymiseen. Kysymys kysyttiin sellaisenaan vain bii-
sintekijöiltä ja -kirjoittajilta, mutta muiden kategorioiden haastattelukysymykset viit-
tasivat myös epäsuorasti aiheeseen. (LIITE.) 
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Monet vastaajista peräänkuuluttivat yhteistyötä ja sen merkitystä musiikkialalla. Vas-
taukset olivat moniulotteisia ja kattoivat useita kysymyksiä eri kanteilta katsottuina. 
Vastaajat ottivat myös vahvasti kantaa kuhunkin aiheeseen, ja kuinka tilannetta voisi 
parantaa.  Eräs haastateltavista vastasi jo biisiviennin visiota koskevaan kysymykseen, 
että ala ei yksinkertaisesti tee tarpeeksi yhteistyötä. Hän myös kaipasi aitoa yhteistä 
tahtotilaa lähteä rakentamaa tätä asiaa. Tämä koskee hänen mielestään niin levy-yhti-
öitä, musiikkikustantajia, tekijänoikeusjärjestöjä kuin live-puoltakin. 

Hänen mukaansa yhteistyö on loppujen lopuksi aika suoraviivaista: tekijöiden ja nii-
den kanssa työskentelevien erilaisten organisaatioiden on yksinkertaisesti buukattava 
enemmän matkalippuja, matkustettava ja tavattava. Näin hänen mielestään jalkaute-
taan tekijöitä parhaiten, että matkustetaan, ollaan tiiviisti kontaktissa tavattujen ih-
misten kanssa ja sillä tavalla luodaan niitä kontaktiverkostoja. Hänen mielestään ei 
myöskään ole olemassa ns. oikotietä onneen. Kontakteja ja verkostoja on luotava ja 
niitä on ylläpidettävä. Hän palasi vielä siihen, että on pitkälti kyse eri toimijoiden ha-
lukkuudesta tehdä asioita, mihin panostetaan ja kuinka paljon. Hänestä olisi myös hie-
noa, että hän pystyisi tarjoamaan omaa verkostoaan myös muiden käyttöön. 

Tuomainen kertoi, että he ovat tehneet alalla töitä aktiivisesti jo yli 10 vuotta. Yhteis-
työkuviot ja verkostot ovat syntyneet matkan varrella. Hän toteaa, että yleensä ihmiset 
pysyvät alalla pitkään, myös Euroopassa. Yhdysvalloissa on hänen mukaansa eniten 
vaihtuvuutta. Tuomainen sanoo, että he ovat luottaneet ennemmin pitkäjänteiseen yh-
teistyöhön kuin nopeaan tulokseen. Hänen mukaansa ideaali olisi saada kutsuttua 
tänne huipputekijöitä työskentelemään korkean tason artistien kanssa, eli käytännössä 
hypätä ns. puun latvaan tekemään. Ongelmana on vain se, että Suomessa ei ole vielä 
kovin montaa tekijää, jotka herättäisivät kiinnostusta.  

”Jos me pystymme luomaan sellaista hypeä, mitä esim. Norjalla nyt on, 
niin sitten meillä olisi huomattavasti enemmän hyötyä näistä verkostoista. 
Tämä ala kuitenkin elää ja hengittää hypeä.” (Tuomainen 2018e.) 

 
Hän kertoi, että he ovat nyt yrittäneet luoda skeneä Suomeen ja luoda jonkinlaista ima-
goa ja brändiä lisätäkseen Suomen houkuttelevuutta kansainvälisesti. Perinpohjainen 
tarve on siis myös artistit. Jos Suomessa olisi enemmän kansainvälisesti potentiaalisia 
artisteja, joita ehdottaa ulkomaisille tekijöille, niin asiat luonnistuisivat paljon hel-
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pommin. Toisin päin se on vaikeampaa. Tuomainen kertoo, että jos lähdetään ehdot-
tomaan tuottajaa jollekin artistille ulkomailla, vastauksena saattaa tulla, että katsotaan 
joskus myöhemmin.  

”Se ei ole sellainen heti myytävä juttu, vaan se on sellaista todella pitkä-
jänteistä työtä. Se ei ole naama, eikä sitä pysty julkaisemaan heti.” (Tuo-
mainen 2018f.) 

Eräs haastateltavista avasi myös keskustelua kustantajien välisestä yhteistyöstä. Heillä 
on hänen mukaansa ollut monia yrityksiä tehdä yhteistyötä muiden yhtiöiden kanssa 
Biisiviennin vision jälkeen, mutta käytäntö osoittaa, että tavat toimia ovat syvälle juur-
tuneita. Yhdeksi syyksi hän nosti mukavuudesta johtuvat valinnat. Hänen mukaansa 
ennen kuin voisi alkaa käymään johtajatason keskusteluja siitä, että lähdetään teke-
mään yhteistyötä, niin pitäisi konkretisoida huomattavasti selkeämmin, kuinka lähde-
tään tekemään yhteistyötä. Esimerkkinä hän kertoo, että jos he lähtisivät perustamaan 
Japanin vientitiimiä, se pitäisi aloittaa nimeämällä ne henkilöt, jotka lähtevät vetä-
mään sitä. Hän myöntää, että he ovat olleet itsekin varovaisia vientiin liittyvissä asi-
oissa. Hän on myös noteerannut, että vaikka päätös jostakin yhteistyöstä olisi jo tehty, 
eteen tulee usein joitain tärkeiksi koettuja ja kiireellisiä asioita, jotka hidastavat pro-
jektin etenemistä.  

Hänen mielestään bisnespuolellakin on selkeästi liikaa unelmia vs. tavoitteita. Tavoit-
teiden asettaminen hänen mielestään konkretisoisi asioita varsinkin, jos siihen liittyy 
jokin aikatavoite. Hänen mukaansa aikajänteet pitäisi asettaa esim. vuoden päähän, 
eikä 15 vuoden sisään tapahtuvaksi, mutta hän totesi, että jostakin syystä me suoma-
laiset emme ole kovin hyviä tekemään tätä. Tähän hän kertoi miettineensä asiaa, joka 
liittyy ns. bisnes vastaan luova porukka -aiheeseen. Hän kertoi tämän olevan lähinnä 
spekulaatiota, jossa on kuitenkin jokin totuuden perä olemassa. Esimerkkinä hän antoi 
tilanteen, jossa heillä on tekijä, joka tekee paljon rahaa yhtiölle radiosoittojen kautta. 
Hänen mukaansa todennäköisesti vain harvat sanoisivat hänelle, että jätä tuo ja lähde 
ulkomaisille markkinoille, missä alkaa ehkä kolmen vuoden kuluttua tapahtua jotakin.  

Erään toisen haastateltavan mielestä ihmisten pitäisi ehdottomasti keskustella enem-
män alan sisällä, koska sitä ei vielä tapahdu tarpeeksi. Hän oli sitä mieltä, että etenkin 
alkuvaiheessa, kun pyritään kansainvälistymään nopeasti ja progressiivisesti, pitäisi 
tehdä enemmän yhteistyötä ja puhaltaa yhteen hiileen. Lopulta se jaettava potti olisi 
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suurempi kaikille, kuin jos tekisi kaiken yksinään. Hän myös kirkastaa, että jos he 
miettisivät strategioita yhdessä, niin he pystyisivät myös ratkaisemaan paljon enem-
män. 

Haastateltava kertoi puhuneensa esimiehensä kanssa siitä, että he ovat vasta hiljattain 
alkaneet tehdä yhteistyötä muiden kustantajien kanssa. Hän tähdentää vielä uudes-
taan, että alalla ihmisten pitäisi keskustella enemmän toistensa kanssa. Hän kertoi sen 
johtuvan kilpailuasetelman luomisesta. Totta kai sitä haluaa saada oman yrityksensä 
menestymään, mutta se tuo myös tietynlaisen vastakkainasettelun mukaan kuvioihin, 
jotka pikemminkin hankaavat yhteistyötä vastaan. Hänen mielestään pitäisi miettiä 
sitä, että kuka tekijä olisi paras mihinkin projektiin, ja että miten voisimme kehittää 
tuota tiettyä tekijää siihen suuntaan paremmin. Tämän he voisivat haastateltavan mie-
lestä tehdä yhteistyössä, jotta he tekijöinä pääsisivät näiden rajojen yli entistä parem-
min. 

Kirjoittaja-yhteistyötä miettiessä eräälle haastateltavalle tuli heti mieleen yksi asia, 
mitä tarvitaan alalla: kustantajien pitäisi olla vielä tietoisempia, mitä tarvitaan, jotta 
kommunikaatio ikään kuin valuisi kirjoittajille enemmän. Täten he voisivat pureutua 
suoraan siihen, mille on tarvetta sillä hetkellä ja olla relevantti ajassa. Hänen mu-
kaansa ne asiat voivat olla mitä tahansa melodioista ja harmonioista tyyliin tai este-
tiikkaan liittyviä seikkoja. Hän totesi heti perään, että kaikki kirjoittajat Suomessa tun-
tevat tavalla tai toisella toisensa. Se on hänen mukaansa etu, kun työskennellään koti-
maan markkinoilla. Siihen hän tähdensi, että näin ei kuitenkaan ole ulkomailla. Siellä 
tekijän jo harjaantunut tietotaito tulee tarpeeseen, kun tiedät lihasmuistista, kuinka 
käyttäytyä siellä huoneessa. Silloin ei tarvitse ajatella niitä kaikkia persoonia, vaan kes-
kittyä siihen biisinkirjoittamiseen, mitä on tultu tekemäänkin.  

Yksi haastateltavista siteerasi Biisiviennin visio -projektia ja korosti, että on todella 
hieno asia, että tätä ollaan jo yritetty rakentaa. Hän tähdensi, että siinähän visio on jo 
olemassa, että nyt kaikkien pitäisi vain alkaa toteuttaa sitä omissa organisaatioissaan 
ja viedä sitä eteenpäin, ja tehdä yhteistyötä sen tiimoilta. Hän tahtoi, että kaikki olisivat 
mukana luomassa näitä puitteita innostuneemmin, mutta hän ei kuitenkaan ollut vielä 
vakuuttunut asiasta. Hänen mukaan yhteisen tahtotilan löytäminen on juuri se keskei-
sin asia, jonka ympärille pitäisi lähteä rakentamaan koko yhteistyöverkkoa ja toteutta-
maan Biisiviennin visiota.  
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4.6. Muita ongelmakohtia 

Poimin haastateltavien vastauksista yleisesti muita askarruttavia asioita, joihin he 
puuttuivat ja nostivat ne esille. Kohdat on poimittu monen eri kysymyksen vastauk-
sista, jotka eivät kuitenkaan istuneet mihinkään yllä mainituista alakategorioista. Ai-
heet ovat seuraavia: 

TAULUKKO 12, Avattavat ongelmakohdat. 

 

4.6.1. Levy-yhtiöiden kapea katse 

Muutama haastateltava painotti monen eri kysymyksen vastauksissa musiikin estetiik-
kaa ja sitä, että paino on liikaa puhtaan popmusiikkiin puolella. Yhden haastateltavan 
mukaan Major -levy-yhtiöillä, eli suurilla monikansallisilla levy-yhtiöillä, kuten War-
nerilla, Sonylla ja Universalilla on kapea katse suhteessa musiikin vientiin. Hän kertoo, 
että he markkinoivat lähes ainoastaan Suomen markkinoille, koska tämä on heidän 
Euroopan päässä luotu päästrategiansa Suomeen. Tästä syystä he eivät välttämättä 
lähde kovin helposti mukaan rahoittamaan, jos joku artisti tai bändi haluaa esim. 
showcase-keikalle ulkomaille.  

Kalifornia-Keke vertasi Suomen ja Ruotsin markkinoita toisiinsa ja kertoi Ruotsissa 
ajattelumallin olleen jo vuosikymmeniä niin, että pyritään hyödyntämään artistin 
täyttä potentiaalia. Eli levy-yhtiöt yrittävät saada artistin mahdollisimman laajasti 
esille. Naapurimaassa ajatellaan myös, että jos on jotakin kiinnostavaa tekeillä heidän 
markkinoillaan, millä voisi olla saumaa ulkomailla, sitä aletaan puskea kansainväli-
syyttä kohti. Hän sanoi, että musiikin vientiä pitäisi ajatella laajemmin kuin siitä nyt 
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ajatellaan. Esimerkiksi hän otti Jori Hulkkosen, joka julkaisee melkein joka vuosi jo-
takin materiaalia ulkomailla. Hän myönsi, että hänen henkilökohtainen suhtautumi-
sensa musiikkiin on eri kuin Music Finlandilla, jolla on hänen mukaan fokus enemmän 
pop-suunnalla kuin hänellä itsellään. Siitäkin hän antoi esimerkin ja sanoi, että vaikka 
rap-musiikki tuntuu olevan pinnalla juuri nyt, ug-soundeja ei kuitenkaan nosteta tar-
peeksi mediaan, vaikka niissä olisi suomalaisia tekijöitä mukana. 

”Olisi rikkaus kuulla monenlaisia menestystarinoita. Kukaan ei mm. ole 
maininnut sitä, että Alex Asiala ja MDS tekivät 6Blackin ensimmäiselle 
mixtapelle biitin, mikä on kuitenkin siisteintä musiikkia, mitä on tulossa 
Jenkeistä.” (Keke 2018j.) 
 

Menestystarinoiden lisäksi hän sanoi vielä lopuksi, että ei ole mitään yhtä ainoaa tapaa 
tehdä asioita tai mihin kannattaisi panostaa. Hänen mielestään on yhtä järkevää laittaa 
paukkuja pienen, neljä henkeä elättävän bändin toimintaan kuin yhden hengen singu-
laariseen kärkeen, josta hyötyvät 20 ihmistä. (Keke 2018k.) 

 

4.6.2 Kykyjen etsintä 

Kykyjen etsintään liittyvää kysymystä ei ollut alkuperäisessä kysymyspatterissa, mutta 
siihen liittyviä vastauksia tuli silti jonkin verran, koska haastateltavat ottivat aiheen 
esille vastauksissaan. Yksi haastateltavista kiinnitti erityistä huomiota aiheeseen ja 
kertoi monia syitä sille, miksi kykyjen etsintää ei juuri tehdä. Hänen mukaansa Suo-
messa vallitsee vahva opistoperinne, jossa opiskellaan asioiden oikein tekemistä, 
mutta myös pelätään virheitä. Hänen mielestään juuri ne tietyt säröt tekevät popmu-
siikista kiinnostavaa, johon kuitenkaan tämä pitkä akateeminen opistoperinne ei oh-
jaa. Kykyjen etsintään liittyen hän hieman kritisoi myös sitä varovaisuutta, joka vallit-
see musiikkialalla ja levy-yhtiöissä. Hänen mukaansa yhtiöt saattavat lähteä vasta sit-
ten mukaan johonkin trendiin, kun siitä on jo tullut megalomaaninen kansainvälisesti. 
Siinä vaiheessa saatetaan olla jo hieman jäljessä.  

Keskustelu siirtyi vuoteen 2000, jolloin suomalainen englanninkielinen popmusiikki 
dominoi vielä markkinoita. Hän viittasi siihen, että jos levy-yhtiöt eivät etsi uusia teki-
jöitä tai hae tietynlaisia artisteja, agentin työ saattaa mennä täysin hukkaan. Puheeksi 
tuli EDM (Electronic Dance Music), jonka buumi alkoi 2000-luvun lopulla, johon hän 
kommentoi, että täällä onnistuttiin vuonna 1999, mutta ei 2009 viitaten Daruden ja 
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Bomfunk MC’s:n kaltaisiin menestyjiin. Hän myös viittasi siihen, että EDM-buumin 
aikaan kotimaan markkinat eivät hakeneet sellaisia artisteja, eli levy-yhtiöt eivät etsi-
neet siihen tekijöitä. Hänen mukaansa ajattelumaailman pitäisi tähdätä siihen, että jä-
tetään Suomen markkinat välistä ja mennään pidemmälle. 

Hän myös toivoi, että Suomen markkinat olisivat valmiita tarttumaan mahdollisuuk-
siin, jotka eivät ole ehkä ilmiselviä Suomessa tässä ajassa, mutta saattavat nousta ul-
komailla hiteiksi. Hän analysoi aihetta ja kertoi, että musiikkituottajia voisi pitää täl-
laisena ryhmänä, joka etsisi uusia artisteja. Samaan lauseeseen hän kuitenkin jatkoi, 
että heidän valmistava rooli käytös- tai brändikouluttajana ei ole kovin suuri. Artisteja 
pitäisi hioa enemmän ennen, jotta he olisivat valmiimpia markkinoille. 

Viimeiseksi hän nosti pienen haasteen, joka koskee musiikin estetiikkaa. Dilemmana 
hänen mukaansa oli se, että täällä on paljon katu-uskottavaa soundia tekeviä indie-
yhtiöitä (riippumattomia yhtiöitä), jotka olisivat ehkä valmiimpia etsimään uusia teki-
jöitä, mutta eivät ole vielä tarpeeksi menestyneitä. Ja sitten kun ne menestyvät tar-
peeksi, joku suurempi organisaatio tulee ja ostaa sen, jolloin se muuttuu osaksi suurta 
koneistoa ja säännöt muuttuvat. 

 

4.6.3. Ala ei halua, että järjestö tekee A&R-työtä 

A&R on lyhenne englanninkielisistä sanoista artists and repertoire. Eräs haastatelta-
vista kertoi paljon aiheesta, jonka hän sanoi olevan yleinen mielipide, eikä pelkästään 
hänen omansa. Ala ei halua, että järjestöt tekevät A&R-työtä, koska järjestelmä ei voi 
olla rakennettu niin, vaan infrastruktuurin ja alan ympärille, koska näiden toimintaa 
rahoitetaan. Ongelmana on se, että jos Music Finland tekee valinnan, että otetaan joku 
tietty artisti mukaan vientihankkeeseen, koska siitä saa lehtijuttuja tai se istuu hyvin 
entisen NME:n (New Music Express) julkaisupolitiikkaan, mistä halutaan kirjoittaa, 
niin siinä vaiheessa ala ei ole varsinaisesti enää mukana prosessissa. Haastateltava tar-
kensi, että jos artisti päätyy tekemään töitä vain kansainvälisten tahojen kanssa, miksi 
alan pitäisi panostaa siihen, että saadaan yksityishenkilö vietyä pois täältä - ilman, että 
siitä jää mitään arvoa Suomeen.  

Hän kertoi, että tämä on yksi näkymätön jarru musiikin viennissä ja selventää, että sen 
sijaan, että järjestö tekisi valinnat, mitä viedään, pitäisi auttaa alaa kehittymään siihen 
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suuntaan. Panostaa etenkin siihen, että ala on valmiimpi tekemään investointeja kan-
sainväliseen toimintaan, koska kaikkiin vientiorganisaatioihin laitetaan alan omaa ra-
haa, joten sen ei tietenkään haluta menevän alan ohi.  

Viimeiseksi hän totesi, että jo aikaisemmin käydyistä haastatteluun liittyvistä keskus-
teluista voi todeta, että muutos ei tule silti helpolla, vaikka alalla tajutaankin, mitä voisi 
tai pitäisi tehdä viennin edistämiseksi. Alan herätteleminen on hänen mielestään vain 
hyvästä, jotta tavoitteet pysyisivät korkealla. Hänen mukaansa ala kaipaakin pientä ra-
vistelua, jotta tuloksia syntyisi.  

 

4.6.4. Kustantajien rahoituksen puute 

Yksi haastateltavista nosti esille aiheen, jota kukaan muu ei nostanut: kustantajien ra-
hoituksen puute. Hän totesi, että koska he ovat tehneet paljon töitä ulkomaille ja teke-
vät yhä, se on hankalaa, koska ei ole välttämättä samanlaisia tuloja kuin suurille koti-
maisille artisteille kirjoittavilla muilla suomalaisilla yhtiöillä. Hän sanoi, että jos halut-
taisiin satsata kunnolla siihen, että kustantajat ja tekijät pääsisivät todella kansainvä-
lisille markkinoille, niin pitäisi olla enemmän rahoitusta kustantajille itse toimintaa 
varten. Sitä on hänen mukaansa todella vähän. 

Hän kertoi, että tuet jaetaan lähinnä kreatiiviselle puolelle, eikä niinkään bisnespuo-
lelle. Jos halutaan kasvattaa alaa, niin eikö voitaisi luoda enemmän mahdollisuuksia 
tukemalla itse bisnespuolta rahallisesti? Hän mainitsi kuitenkin, että esim. Suomen 
Musiikkikustantajat ry:llä on olemassa avustuksia kustantajille, jotka ovat mm. mes-
suja varten. Kaikkiin tukimuotoihin vaaditaan kuitenkin aina noin 50 prosentin oman 
pääoman osuus, eli on oltava rahaa, jotta saa rahaa. Hän tarkensi sen voivan johtavan 
tilanteeseen, jossa olet joutunut siihen loukkuun, että on kaikki markkinat ja tilaukset, 
mutta et voi tehdä niitä, koska ei ole millä rahoittaa niitä. 

Hänen mukaansa on olemassa stipendejä tekijöille ja mentoriohjelmia, joissa koulute-
taan stipendiä saanutta tekijää, jossa kustantaja toimii mentorina, mutta kustantajaa 
ei tueta tässä toiminnassa. Tähän hän toivoisi erityisesti muutosta, jotta mentorioh-
jelma hyödyttäisi molempia osapuolia.  
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4.6.5. Koulutuksen parantaminen 

Eräs haastateltava nosti aihekokonaisuuden, joka koskee biisinkirjoittajien koulutuk-
sen tasoa esille muita haastateltavia useammin. Hän kertoi, että he ovat kouluttaneet 
paljon tekijöitä ja tuottajia, jotka ovat tulleet suoraan koulusta, mutta eivät silti ole 
vielä sillä tasolla, mikä vaaditaan kansainvälisiä projekteja tehdessä. Hän kertoi ope-
tusprosessin kestävän 2-3 vuotta, jonka jälkeen he saattavatkin jo lähteä muualle, eli 
he eivät saa koskaan sitä panostusta takaisin, minkä ovat laittaneet tähän tekijään. Hän 
tähdentää, että koulujen vaatimustasojen pitäisi koventua oppilaiden suhteen. 

Hän kuitenkin totesi, että se on haasteellista, mihin he kirjoittavat ja miten kannustaa 
tekemään kansainvälisesti, jos sitä verkostoa ei vielä ole. Hän kuitenkin sanoi, että 
enää he eivät yksinkertaisesti ota muita kuin tekijöitä, joilla on vain vähän matkaa sii-
hen vaadittuun tasoon. Hän kertoi, että koulun ja kustantajan täytyisi voida tehdä yh-
teistyötä ilman, että siitä syntyisi jokin suuri hallinnollinen taakka. Jotta biisintekijöi-
den kanssa voisi edes keskustella näistä asioista, heillä täytyisi olla enemmän koulu-
tusta bisnesalan puolelta, hän lisää. 

Haastateltavan mukaan lähes kaikkien kanssa täytyy lähteä melkein alusta, eli kuinka 
splitit (jaot) tehdään, miten ajatellaan ja miten kaikki käytännöt toimivat kansainväli-
sesti. Lisäksi sopimusten läpikäyminen oli hänen mielestään yksi pääkohta, joka pitäisi 
hallita ennen kustantamolle tuloa. Tekijöiden puolella koulutustasoa tulisi saada ko-
rotettua ja lisätä bisnesalan koulutusta. Hän koki myös tärkeänä ja käytännöllisenä 
sen, että jo kouluaikana heidän joukosta voisi löytyä ne helmet, jotka haluavat suun-
tautua juuri kansainvälisen biisinkirjoittamisen puolelle.  

Lopuksi hän totesi, että Suomessa on kuitenkin vientialan asiantuntijoita. He voisivat 
lähteä opettamaan suoraan korkeamman tason tekijöitä ilman, että kustantajien tar-
vitsisi käyttää 2-3 vuotta omia resurssejaan kouliessaan heitä.  

 

4.6.6. Englanninkieli biisinkirjoittamisessa 

Yksi haastateltavista analysoi muita enemmän englanninkielistä biisinkirjoittamista 
Suomessa. Hänen mielestään englanninkielistä kirjoittamista ei saisi nostaa jalustalle, 
koska silloin siitä tulee jokin kaukaisempi tavoite, johon on vaikeampi ryhtyä. Hänen 
mielestään suomenkielistä ja englanninkielistä tekemistä ei pitäisi erotella niin paljoa 
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toisistaan kuin tällä hetkellä tehdään, koska ulkomailla suomalaiset ovat joka tapauk-
sessa ne ulkomaalaiset englanninkieliset tekijät.  

Hän korosti kulttuurin merkitystä maailmalla, joka on hänen mukaansa 50 prosenttia 
kansainvälisestä yhteistyöstä. Puolet on itse biisiä ja puolet sitä, kohtaavatko kemiat. 
Hän kirkasti myös taitoja, jotka olisi hyvä osata, kun lähtee tekemään englanninkielistä 
musiikkia. Hän korosti, että englanninkieltä pitäisi ymmärtää kuin natiivi, jotta pystyy 
kirjoittamaan englanninkielisiä biisejä. Täytyy myös ymmärtää, miten melodiat koos-
tettaisiin ja laulettaisiin englanniksi, kuten myös niitä estetiikkoja ja mikä kuulostaa 
hyvältä, tai mihin tietyn säkeistön kannattaa mennä, jotta se kuulostaisi relevantilta. 

Hän totesi, että edellä mainitut taidot tekijä oppii vain ns. lihaksen harjoittelun myötä. 
Hän selvensi, että loppujen lopuksi kyse on siitä, mitkä ovat ne konseptit ja nyanssit, 
joita biisinkirjoittaja käyttää omissa tuotoksissaan ja löytyykö niistä niitä yhtymäkoh-
tia, joihin voi samaistua kansainvälisesti.  
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5 LOPPUTULOKSET  

Tämä luku kiteyttää koko työn: mitä uutta selvisi haastatteluista ja tutkimuslähteistä 
ja miten tästä voisi jatkaa eteenpäin, mitkä ovat toimintamallien lisäykset ja muutokset 
Biisinviennin vision parantamiseksi entisestään.  

Biisiviennin vision osana laadittiin toimintakutsu, jonka ytimenä oli kehittää ohjeistus 
musiikkialan vientiin liittyville organisaatioille ja toimijoille, ja kuinka saavuttaa tämä 
visio vuoteen 2021 mennessä. Lopputuloksiin koostin alkuperäiset laaditut ratkaisut, 
joihin lisäsin haastateltavien parannusehdotuksia, heidän mielipiteitään ja näkemyk-
siään kyseisen haasteen ratkaisusta. Kehitysehdotusten määrä on haastekohtainen, 
sillä toisiin haasteisiin löytyi enemmän vastauksia kuin toisiin. Lähestyin ratkaisuja 
vastaamalla kysymyksiin, miten niiden kohdalla voisi konkreettisesti edetä ja miksi. 

5.1 Osaamisen kehittäminen 

5.1.1.Tue ja kehitä musiikkikasvatusta 

”Ratkaisu: 
 
Meidän tulee puhua päättäjille musiikkikasvatuksen puolesta: tarvit-
semme tarpeeksi pakollista musiikinopetusta kouluissa, ilmaisen kunnal-
lisen musiikkikoulutuksen ja musiikintekemiseen perustuvia opetusme-
netelmiä ala-astetason koulutussuunnitelmissa. Meidän tulee olla mu-
kana tukemassa korkealaatuisia musiikkikouluja ja korkeakoulujen pop-
musiikin opetusta, jotta opetus olisi mahdollisimman lähellä ammatti-
kenttää ja palvelisi sitä.”, (Music Finland, Biisiviennin visio, 2017a) 

Osa haastateltavista ei sivunnut musiikkikasvatusta lainkaan, kun taas osa vastasi pit-
kät pätkät siihen liittyen. Haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että Suomessa on 
jo hyvä koulutus muusikko- ja artistipuolella, mutta niissä ei opeteta tarpeeksi bis-
nestä. Toivottiin, että bisnespuoleen perehdyttäisiin oikeasti, eikä vain kerrota sopi-
muksen olemassa olosta.  

1) Lisätään bisnes- ja yritysalan opintojen määrää musiikkialan koulutusohjel-
miin. Näin opiskelijat olisivat koulusta valmistuttuaan valmiimpia työelämään 
ja paremmin perillä alan käytännöistä sekä Suomessa että kansainvälisesti.  
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5.1.2. Löydä ja kehitä tekijöitä 

”Ratkaisu:  
 
Meidän tulee mahdollisuuksien mukaan auttaa nuoria kirjoittajia kehityk-
sessään ja kannustaa biisinkirjoittamiseen englanninkielellä. Meidän tu-
lee kehittää kannusteellisia mentorointiohjelmia, jotta nuoret saavat op-
pia menestyneiltä kirjoittajilta. Voisimme tehdä enemmän yhteystyötä 
musiikkikoulujen kanssa mentorointiohjelmien kehittämiseksi. Voi-
simme kehittää ja luoda alustoja kykyjenetsinnälle kuten biisinkirjoitus-
kilpailuja.” (Music Finland, Biisiviennin visio 2017b) 

Tätä aihetta sivuttiin suhteellisen paljon eri näkökulmista. Osa vastasi enemmän bis-
neskulmalla ja osa pureutui selkeästi enemmän englanninkieliseen kirjoittamiseen ja 
niiden nyansseihin. 

1) Lisätään koulu-kustannusyhtiö-yhteistyötä, jotta oppilaat pääsisivät harjoitte-
luun, ja he muodostaisivat paremman kuvan tulevasta työnkuvastaan jo koulu-
aikana, eikä vasta sen jälkeen ensimmäisessä työpaikassaan.  

2) Harjoittelussa biisinkirjoittaja-alokkaille täytyisi voida antaa jokin konkreetti-
nen kansainvälisyyteen liittyvä projekti, jossa olla mukana. Tätä varten harjoit-
telun tarjoavalle kustantamolle täytyisi järjestää tukiohjelma riskien minimoi-
miseksi. Tämän voi ajatella olevan myös eräänlainen mentorointiohjelma. 

3) Kustantajien tekijöiden mentorointia varten on kehitettävä tukiohjelma, jotta 
mentorointiin käytetty aika ja vaiva hyödyttäisi myös kustantajia.  

4) Englanninkielisen biisinkirjoittamisen opinnoissa täytyisi panostaa kielen este-
tiikkaan, kulttuurikontekstiin ja nyansseihin, jotta voidaan kilpailla mahdolli-
simman hyvin natiivin englanniksi kirjoittavan biisinkirjoittajan kanssa.  

5) Valtavirtamusiikkia kirjoittaessa on entistä tärkeämpää pureutua siihen, mikä 
on relevanttia kansainvälisesti, mikä on ”in”. Tuottajien ja biisinkirjoittajien pi-
täisi aktiivisesti kartoittaa tulevia trendejä enemmän ja tarttua niihin nopeam-
malla aikavälillä.  
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5.2. Yhteistyön lietsominen 

5.2.1. Tee yhteistyötä artistien kanssa 

”Ratkaisu: 
Meidän tulee kehittää vientiartisteja Suomessa sekä löytää kehittyviä ar-
tisteja muilta markkinoilta ja kirjoittaa heidän läpimurtohittinsä. Meidän 
tulee vahvistaa keskinäistä kommunikaatiota levy-yhtiöiden välillä ja var-
mistaa yhteistyö vientiartistien kanssa. Meidän tulee kasvattaa ja vahvis-
taa verkostojamme sekä ansaita luottamus portinvartijoilta, kansainväli-
siltä levy-yhtiöiltä, kustantajilta ja managereilta.” (Music Finland, Bii-
siviennin visio 2017c) 

Levy-yhtiöiden välisestä kommunikaatiosta ei ollut keskustelua, sillä yhdenkään haas-
tattelijan toimenkuva ei liittynyt suorasti aiheeseen. Verkostoista ja niiden parantami-
sesta keskusteltiin paljon, kuten myös artistien kehittämiseen liittyen. Almasta kysyt-
täessä tuli monenlaisia vastauksia siihen, mitkä voisivat olla tiet siihen pisteeseen, 
missä hän on nyt. Nykyartistien samankaltaisuus puhututti ja myös se, että uusien ar-
tistien kanssa pelataan varman päälle. 

1) Samalla tavoin, kuin biisinkirjoittajat pitäisi integroida kustantamoille, artisti-
koulujen oppilaita pitäisi saada enemmän työmarkkinoille harjoittelun muo-
dossa toimimaan huipputuottajien kanssa jo ennen valmistumistaan. Näin pys-
tyttäisiin poimimaan ns. helmet heidän joukostaan.  

2) Riskinotto kuuluu alaan. Suomalaisten levy-yhtiöiden ja tuottajien on oltava 
ajan hermolla ja etsiä uusia kulmia artistia tuottaessa ja brändätessä. 

3) Heidän täytyisi sijoittaa etenkin nuoriin, uusiin artisteihin, jotka tietävät jo 
oman suuntansa, eikä muovata heitä samaan ns. menestyvään muottiin, jota on 
tehty jo monesti aiemmin. 

4) Levy-yhtiöiden olisi uskallettava ottaa enemmän riskejä myös englanninkieli-
sen suomalaisen musiikin julkaisemiseen ja levittämiseen.  

5) Uusia englanninkielellä debytoivia artisteja voisi integroida entistä enemmän 
kansainvälisille biisileireille heidän näkyvyytensä ja harjaantumisensa kartut-
tamiseksi. 

6) Ulkomaille matkustamisen lisäksi pitäisi kutsua entistä enemmän kansainväli-
siä avainhenkilöitä ja artisteja myös Suomeen. Heidän olisi tavattava potentiaa-
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lisia suomalaisia biisinkirjoittajia, artisteja ja tuottajia ja tehtävä tiiviisti yhteis-
työtä. Yhteistyön säilymiseksi tapaamisen jälkeen pitäisi avustaa kotimaisia te-
kijöitä matkaamaan kyseisen kontaktin kotimaahan vastavuoroisesti. Näin saa-
taisiin myös levitettyä suomalaista brändiä ja osaamista ulkomaille laajemmin 
sekä korostettua kotimaista identiteettiä.  

5.2.2. Rakenna kirjoittaja- ja kustantajayhteistyötä 

”Ratkaisu: 
 
Musiikkikustantajien tulee kommunikoida enemmän ja tehokkaammin 
projektien jakamiseksi. Kustantajien tulisi tavata useammin, jakaa tietoa 
ja työskennellä tehokkaasti pyyntöjen toimittamiseksi kansainvälisille 
markkinoille. Kirjoittajien tulisi tavata useammin, tehdä yhteistyötä va-
paasti yli yhtiörajojen, jakaa verkostoja ja tietoutta sekä auttaa toisiaan. 
Eri musiikin genreissä toimivien kirjoittajien tulee kohdata tehokkaan 
luovan yhteistyön saavuttamiseksi.” (Music Finland, Biisiviennin visio 
2017d.) 

Kysymyspatterissa oli suora kysymys kirjoittaja-kustantaja-suhteen parantamiseen. 
Sovelsin kysymyksen vastauksia miettien niitä komparatiivissa, eli miten jonkin asian 
voisi tehdä vielä paremmin tai sujuvammin. 

1) Kustantajien tulisi olla vielä tietoisempia siitä, mitä alalla tarvitaan juuri nyt, 
jotta kirjoittajat tietäisivät, mihin kannattaa milloinkin pureutua.  

2) Musiikkialalle pitäisi integroida yhdenmukaistettu työkalu. Sen levittämisen ta-
kana pitäisi olla Music Finlandin tai Teoston kaltainen järjestö, joka jakaisi sitä 
kaikille. Näin projektien kirjaaminen helpottuisi ja jakaminen selkeytyisi kus-
tantajien, biisintekijöiden ja A&R:n välillä. 

3) Levy-yhtiöitä pitäisi sitouttaa enemmän sovituille biisileireille. Näin eri tekijät 
ja muut alan toimijat tapaisivat kootusti ja voisivat jakaa tietotaitoaan toistensa 
kanssa paremmin. 

4) Kustantajat ovat tekijöille mahdollistajia ja kehittäjiä. Erityisesti biisileireillä 
kustantajien pitäisi yhdessä miettiä, kuka tekijöistä sopisi tiettyyn projektiin 
parhaiten ja kehittää häntä siihen suuntaan mahdollisimman hyvin. Näin myös 
kirjoittajat pääsisivät helpommin kulkemaan yhtiöiden rajojen yli. 
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5.3. Ole paikalla 

”Ratkaisu: 
 
Kirjoittajien ja heidän edustajiensa tulee matkustaa enemmän sekä viettää 
enemmän aikaa kohdemarkkinoilla nimensä vakiinnuttamiseksi. Meidän 
tulee säilyttää nykyiset tuki-instrumentit ja löytää lisää tapoja minimoida 
riski kansainvälistymiseen tähtäävistä investoinneista, kuten studioiden 
perustamisesta kohdemarkkinoille.” (Music Finland, Biisiviennin visio 
2017e) 

Vaikka moni kysymyksistä liittyi selkeästi kansainvälistymiseen ja sinne matkustami-
seen, yllä mainittuihin ratkaisumalleihin ei löytynyt selkeää konkreettista toimintaeh-
dotusta. Sen sijaan paikalla olemisen teemaan löytyi yksi kehitysehdotus. 

1) Levy-yhtiöiden pitäisi panostaa enemmän kansainvälistyvien englanniksi esit-
tävien artistien tukemiseen. Toimenpiteenä voisi olla esim. osittain matkakus-
tannuksien kattaminen showcase-festivaaleille. Tämä pätisi myös muihin näky-
vyyttä antaviin verkostojenluomistapahtumiin.  

5.4. Poistu mukavuusalueeltasi 

”Ratkaisu: 
 
Meidän tulee motivoida kyvykkäitä tekijöitä kurottelemaan menestystä 
kansainvälisillä markkinoilla kasvun mahdollistamiseksi. Samaan aikaan 
kustantajien tulee löytää investointikykyä minimoidakseen kansainvälis-
tymisen riskit sekä tukea työtä, joka vaatii vielä enemmän yrittämistä ja 
pitkäjänteisyyttä. Kustantajien tulee löytää tasapaino, joka tukee kirjoitta-
jien ansaintaa, mutta niiden tulee myös uskaltaa priorisoida kansainväli-
siä projekteja silloin kun tilanne sitä vaatii. Kirjoittajien motivoimiseksi 
sektorin tulee viestiä enemmän ja paremmin kaikista biisiviennin menes-
tyksistä alan sisällä ja Suomessa. Meidän tulee varmistaa, että media ker-
too biisinkirjoittamisesta ja heidän kansainvälisistä menestyksistään 
säännöllisesti. Mahdollisuudet kansainväliselle menestykselle ovat paljon 
lähempänä, kuin voisi kuvitella!” (Music Finland, Biisiviennin visio 
2017f.) 

Haastateltavat kiittelivät Music Finlandin toimintaa kansainvälistymisessä muun mu-
assa siitä, että tämä mahdollistaa tapaamisia ulkomaisten tekijöiden kanssa ja näin 
myös panee alulle mahdollisia yhteistyökuvioita. Kuitenkin, vaikka tukea on saatavilla 
monipuolisesti kansainvälistymiseen, kustantajien ja tekijöiden toiminnallista rahoi-
tusta Suomessa on hyvin vähän tarjolla. Kehitin ehdotuksia liittyen tähän aiheeseen. 
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1) Pitäisi kehittää uusia tukiohjelmia, jotka avustaisivat suomalaisten toimijoiden 
keskinäisten yhteistyökuvioiden syntymistä, joiden tähtäimessä on kansainvä-
listyminen. Tämä toimisi kannustimena ja samalla voisi muuttaa syvälle juur-
tuneita toimintatapoja tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.  

2) Jotta kustantajat ja tekijät voisivat tavoitella kansainvälistymistä paremmin ja 
nopeammin, kustantajille pitäisi myöntää tukia myös projektien toiminnalli-
seen, ei pelkästään kreatiiviselle puolelle. Näin vältetään kustantamoiden jou-
tumista taloudelliseen loukkoon, jossa olisi kaikki markkinat ja tilaukset, mutta 
ei ole varallisuutta, joilla toteuttaa niitä.  

5.5. Kehitä alan yrityskulttuuria 

”Ratkaisu: 
 
Meidän tulee kasvattaa voittajan asenne ja kannustaa uusia nälkäisiä yri-
tyksiä tulemaan biisinkirjoituksen ja kustantamisen alalle. Meidän tulee 
varmistaa olemassa olevien yritysten kasvuinvestoinnit ja kehittää bisnes-
mallia. Meidän tulee löytää ja kehittää ”ohituskaistoja” yrityksille, jotka 
tavoittelevat perinteisestä kustannusalasta poikkeavaa nopeampaa kas-
vua.” (Music Finland, Biisiviennin visio 2017g.) 
 

Koska kysymyspatterit eivät sivunneet edellä mainittua ratkaisua suoraan, tämän 
osion ratkaisuun toimenpiteiksi sopivia vastauksia löytyi niukasti. Yrityskulttuurin ke-
hittämiseen liittyen löytyi kuitenkin joitakin pointteja, jotka voisivat auttaa edistä-
mään alan toimintamalleja. 

1) Koska musiikkialaan liittyvän toiminnan tukeminen on harvoin sellaista, minkä 
tulokset näkyvät samoin tein, alan raportointikadenssia pitäisi kehittää nopean 
raportoinnin menetelmästä enemmän pitkän aikajänteen seurannan suuntaan. 
Eli vuoden seuranta voisi tapauskohtaisesti muuttua 2-3 vuoden seurannaksi.  

2) Musiikkialan yrityksissä, joille myönnetään tukia ja avustuksia, on usein niu-
kasti henkilöresursseja. Jotta saisimme toiminnasta dynaamisempaa, yrityksiä 
täytyisi tukea myös niiden hallinnollisen puolen tehtävissä. Näin ollen henkilö, 
jonka on määrä matkustaa ja istua tapaamisissa, voisi keskittyä vain siihen työ-
tehtävään.  
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5.6. Toimenpide-ehdotuksien yhteenveto 

Haastattelujen pohjalta syntyi monia käyttökelpoisia toimenpide-ehdotuksia, joita 
voisi jalostaa eteenpäin. Ehdotusten vaikeus- ja toteutettavuusaste vaihtelee huomat-
tavasti. Jotkut voisi toteuttaa nopeallakin aikavälillä, kun taas toiset ovat pitkäjäntei-
sen työn takana, mikä toisinaan vaatisi huomattavia muutoksia esim. siinä, miten mu-
siikkiala suhtautuu kyseiseen muutokseen. Tein yhteenvedon kaikista toimenpide-eh-
dotuksista jakaen ne seuraaviin kategorioihin: koulutus, levy-yhtiöt, yrityskulttuuri ja 
muut.  

 

5.6.1. Koulutus 

• Bisnesopintojen lisääminen musiikkialan kouluihin. 

• Koulu-kustannusyhtiö-yhteistyön lisääminen. 

• Kouluaikana konkreettisen projektin sitominen osaksi harjoittelua. 

• Kulttuurikontekstin painottaminen englanninkielisessä biisinkirjoittamisessa. 

• Artistien integroiminen harjoittelupaikkaan 

Koulutukseen liittyvistä ehdotuksista moni liittyy bisnesopintojen lisäämiseen musiik-
kialan kouluissa. Vastaajista osa kertoi toimineensa ikään kuin kouluina, sillä vasta-
valmistuneet biisintekijät ja tuottajat eivät olleet tarpeeksi perillä esim. musiikkialan 
toiminnasta, sopimuksista, taloudesta tai kuinka toimitaan kansainvälisesti. Tähän 
koulutukseen saattaa haastateltavien mukaan mennä kaksi tai kolme vuotta, jolloin te-
kijä saattaa olla jo lähtemässä muualle, eikä itse opettaja saa mitään takaisin panos-
tuksestaan.  

Kaikki koulutukseen liittyvä kehittäminen on samalla viivalla siinä, miten kauan sen 
muuttumisessa kestää tai kuinka vaikeaa toteutus olisi. Koulutukseen liittyvät muu-
tokset eivät muutu kovinkaan nopealla tahdilla, mutta ovat mahdollisia. Avainsanoina 
voisi toimia rahoitus ja yhteistyö, joita lisäämällä tämä voisi toteutua. 

 

5.6.2. Levy-yhtiöt 

• Uusien kulmien ja tuotantojen etsimisen tehostaminen uutta artistia brändä-
tessä. 
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• Levy-yhtiöiden fokuksen siirtäminen nuoriin lupauksiin, jotka tietävät jo oman 
suuntansa artistina. 

• Levy-yhtiöiden riskinottokyvyn kasvattaminen suomalaisten englanninkielis-
ten artistien kanssa. 

• Uusien englanninkielellä debytoivien artistien integroimisen tehostaminen 
kansainvälisille biisileireille. 

• Levy-yhtiöiden sitouttamisen parantaminen sovituille biisileireille. 

• Levy-yhtiöiden showcase-matkojen panostuksen lisääminen englanninkielisille 
suomalaisille artisteille. 

Levy-yhtiöt nousivat keskusteluun useasti lähes jokaisen haastateltavan kanssa. Nii-
den kerrottiin olevan mm. juuttuneita omiin turvallisiin tapoihinsa, mikä estää heitä 
ottamasta riskejä - varsinkin, kun kyse on englanninkielisen suomalaisen musiikin le-
vittämisestä. Haastateltavat myös haastoivat levy-yhtiöitä pois juurtuneista tavoistaan 
ja kehottivat mm. fokuksen siirtämistä nuoriin lupauksiin, jotka tietävät jo, mitä ha-
luavat.  

Moni tämän kohdan toimenpide-ehdotuksista perustuu ajatusmallien muuttamiselle. 
Se tarkoittaa käytännössä sitä, että osa saattaa lämmetä ehdotuksille ja lähteä toteut-
tamaan niitä nopeasti ja osa ei ehkä milloinkaan. Riskinotto vastaan varmat rahavirrat 
ja mielipiteiden muutos kiteyttävät tämän kappaleen aiheet.  

 

5.6.3. Yrityskulttuuri 

• Kansainvälisten vieraiden Suomeen kutsumisen tehostaminen alan tekijöiden 
kontaktiverkostojen kasvattamiseksi. 

• Lyhyen raportointiseurannan muuttaminen 2-3 vuoden aikajänteen seuran-
taan. 

• Hallinnollisten työtehtävien avustuksen lisääminen pienissä yrityksissä. 

• Tukiohjelmien lisääminen suomalaisen musiikkialan toimijoiden kesken, joi-
den yhteinen projekti tähtää ulkomaille. 

• Toiminnallisen tukiohjelman kehittäminen kustantajille. 

Suurin osa toivoi matkustamisen vastapainoksi kansainvälisten vieraiden kutsumista 
myös Suomeen. Tätä tehdään jo alalla lisääntyvissä määrin, joten muutos on tämän 



55 

 

ehdotuksen kohdalla jo alkanut. Tämä ensinnäkin siksi, että se on mutkaton tapa ta-
vata ja kontaktoida kansainvälisiä tekijöitä. Toiseksi, vieraat voisivat visualisoida sen, 
mitkä ovat suomalaisen tekijän lähtökohdat musiikkiin, ja mistä aiheet biiseihin kum-
puavat ja mistä löytyy inspiraatio. Haastattelijat uskoivat myös tämän lisäävän Suomi-
brändin syntymistä maailmalla.  

Raportointiseurannan aikamääreen muuttaminen nousi esille, kun puheenaihe siirtyi 
siihen, kuinka kauan alalla tehtävien toimenpiteiden toteuttaminen voi kestää. Vas-
tauksissa todettiin, että vuosi on liian lyhyt aika, koska toimenpiteet ovat usein pitkä-
jänteisiä, eikä niitä saa vuodessa välttämättä tehtyä. Muutos on monimutkainen, sillä 
se saattaisi vaatia rahoitusrakenteiden muuttamista. Tästä syystä sen voisi kohdistaa 
vain projekteihin, joiden muutokset näkyvät pitkäjänteisen työn tuloksena.  

Sekä hallinnollisten avustusten lisäämiseen että tukiohjelmiin kohdistuvat toimen-
pide-ehdotukset tulevat samasta lähteestä, jonka fokuksena on kehittää kansainvälis-
tymistä mahdollisimman tehokkaasti nopeassa tahdissa. Tukiohjelmien muutokset 
ovat samankaltaisia koulutuksen muutoksien kanssa: kummatkin ovat poliittisia pää-
töksiä, joiden pyörät pyörivät yleensä hitaasti.  

 

5.6.4. Kustantajat 

• Kustantajien ja biisintekijöiden pitää napata tulevista trendeistä kiinni yhä no-
peammin.  

• Alan tarpeiden tiedostamisen lisääminen, jotta kustantajat osaavat kertoa bii-
sinkirjoittajille, mihin kannattaa pureutua.  

• Kustantajille on kehitettävä tukiohjelma tekijöiden mentorointia varten. 

• Kustantajien yhteistyön parantaminen, kun puhutaan sopivimman biisinteki-
jöiden valitsemisesta tiettyyn projektiin. 

Tämän kategorian toimenpide-ehdotukset ovat myös ajattelumallin muutokseen pe-
rustuvia sillä erolla, että kaikkiin kohtiin ei liity talous. Kaksi ylintä ehdotusta ovat 
kiinni asenteista ja halukkuudesta paneutua näihin aiheisiin. Kummatkin onnistues-
saan vauhdittavat relevantin musiikin kirjoittamista, ja toimenpiteiden toteuttamisen 
voi aloittaa heti.  
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Tekijöiden mentorointi-kohdan kehittämiseen pätevät samat kriteerit ja aikamääreet, 
kuin koulutus-luvun kohtiin (ks. luku 5.6.1.).  

Alin ehdotus koskee lähinnä biisileirejä, mutta on sovellettavissa muutenkin. Yhteis-
työkuviot eivät ole aivan yksiselitteisiä ja osa haastateltavista kertoikin yrittäneensä 
monta kertaa tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa, mutta ilman suurempaa me-
nestystä. Kuten levy-yhtiöille suunnatussa luvussa, tavat ovat syvälle juurtuneita ja uu-
sien toimintamallien omaksuminen vaatii lisäponnistelua, joten takaisin totuttuun 
malliin palataan usein. Vaikka yhtiöt ovat keskenään kilpailijoita, pitäisi pitää mielessä 
se yhteinen hyvä, mikä voi seurata, kun valitaan projektiin paras mahdollinen tekijä. 
Tämä on monimutkaisempi toteuttaa kuin kaksi ylempää ehdotusta, sillä tähän liittyy 
asenteiden lisäksi myös raha.  

 

5.6.5. Työkalun integroiminen 

• Yhdenmukaistetun työkalun integroiminen ja sen levittäminen alan tekijöille. 

Haastateltavista pari peräänkuulutti tätä toimenpidettä. Alan yhteisen työkalun integ-
roiminen säästäisi työtunteja ja vaivaa, mutta myös selkeyttäisi sitä polkua, mikä käy-
dään biisinkirjoitusprosessia tehdessä. Erinäisten linkkien ja muiden lähteiden sijasta 
olisikin vain yksi työkalu, jota kaikki alan henkilöt käyttäisivät ja mistä löytyisi kaikki 
olennainen. Vastaajat myös ehdottivat, että Music Finlandin tai Teoston kaltainen jär-
jestö voisi toimia työkalun levittäjänä, jotta se saataisiin mahdollisimman monelle 
käyttöön nopealla aikavälillä. Käyttöönotto vaatii levittäjän lisäksi myös toiminnallisia 
muutoksia alalla, jotta kaikki saataisiin käyttäjiksi. Tämä on toteutettavissa suhteelli-
sen nopealla aikavälillä. 

 

5.6.6. Jatkotoimenpiteet 

Toimenpide-ehdotuksien toimeenpanon vaikeusaste vaihtelee suuresti, sillä ne käsit-
televät niin monia eri osa-alueita. Periaatteessa suuri osa ehdotuksista on kiinni päät-
täjien asenteissa, joita muuttamalla saadaan aikaan muutoksia hyvään suuntaan. Seu-
raava Biisiviennin vision kaltainen projekti olisi hyvä järjestää vasta sitten, kun toi-
menpiteitä on kokeiltu tai yritetty laittaa käytäntöön. Samalla tulisi kutsua takaisin 
alan henkilöitä, jotka ovat olleet mukana alusta alkaen kehittämässä alaa parempaan 
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suuntaan. Näin saataisiin jälleen yksi vertailukohta lisää vertaamalla tulevaa projektia 
edellisiin tutkimustuloksiin; mikä asioista on muuttunut ja missä on vielä parannetta-
vaa.  

 

6 POHDINTA 
Haastattelut sujuivat luontevasti ja jokainen haastateltava vastasi kattavasti kaikkiin 
kysymyksiin. Kysymykset kattoivat aiheen mielestäni pääosin riittävästi, mutta kentän 
ongelmat alkoivat tarkentua vasta ensimmäisen haastattelun aikana ja sen jälkeen. Tä-
män jälkeen kysyin tarkentavia kysymyksiä, mikäli se oli tarpeellista kyseisen kysy-
myksen kohdalla. Koska puheenaiheet aina rönsyilevät, eivätkä pysy kaiken aikaa ky-
sytyssä aiheessa, osa haastateltavista myös vastasi kysymyksiin eri kysymyksen alla. 
Tällöin saatoin käsitellä kyseisen vastauksen sellaisessa kohdassa, mikä sopi aihealu-
eeltaan paremmin ja oli enemmän linjassa teeman kanssa. 

Opinnäytetyön kysymysten lisäksi olisin jälkeenpäin halunnut paneutua lisää levy-yh-
tiöiden toimintaan kansainvälistymiseen liittyen, tutkia heidän kantaansa eri vientiin 
liittyvissä asioissa sekä siihen, että tehdäänkö ns. talent scout -tyyppistä uusien artis-
tien ja biisinkirjoittajien etsintää tosi-tv-formaattien ulkopuolella. Sain idean kysyä 
asiasta Kalifornia-Kekeltä. Lopulta päädyin kysymään vasta neljänneltä haastatelta-
valta (Tuomainen) suoraan asiasta. Lisäsin kykyjen etsintään liittyvän luvun vasta työn 
loppuvaiheessa, koska koin sen tärkeäksi. 

Alustavat haastateltavat tulivat Music Finlandin puolelta suoraan, enkä itse miettinyt 
ketä tulen haastattelemaan. Lopulta puolet haastateltavista pysyivät samoina, mutta 
puolet vaihtuivat toisiin henkilöihin. Alkuperäisistä musiikkialan asiantuntijoista 
kaksi ei vastannut lainkaan viestiin ja yksi vastasi, mutta kysymyspatterin nähdessään 
totesi, ettei hänellä olisi ollut tarpeeksi annettavaa näihin aihealueisiin, vaikka Music 
Finlandilla oli täysi luottamus häneen. 

Työn alusta lähtien minulla oli selkeä tavoite siinä, mitä haluan sanoa ja mihin pyrin 
työlläni. Lopullinen rakenne silti muovautui vasta loppupuolella, koska inspiroiduin 
toisista rakenteista, jotka lopulta osoittautuivat huomattavasti selkeämmiksi, kuin al-
kuperäinen suunnitelma. Myös työn rajaaminen muuttui hieman loppua kohden ja kir-
kasti tämän työn päämäärää. 
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Työ opetti minulle paljon tutkimustyön tekemisestä ja antoi uutta intoa jatkaa aiheen 
tutkimista. Opin myös paljon sekä alan toiminnasta ja rakenteista, että musiikkialan 
toimintakuvioista. Toivon, että työstä on tulevaisuudessa hyötyä Music Finlandille ja 
sitä kautta alan toiminnalle ja seuraavalle henkilölle, joka tutkii musiikkialan kansain-
välistymisen haasteita ja solmukohtia. Tulevaisuudessa olisi mielekästä tutkia ja kehit-
tää alaa vielä enemmän - vaikka samaan aiheeseen liittyen.   
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LIITTEET 

1 Haastattelukysymykset, Biisinkirjoittajat 
1. Mikä on biisiviennin suurin haaste ja mikä auttaisi sen korjaamiseen? 
2. Kynnyskysymykseksi nousi ulkomaisten verkostojen puute. Kuinka 
mielestäsi verkostoitumistaitoja voisi kehittää? 
3. Kyselyssä kävi ilmi useaan otteeseen, että suomalaiset ahertavat pie-
nissä ryhmissä ja isompi yhteistyö puuttuu. Mitä voisi mielestäsi tehdä tä-
män parantamiseksi? 
4. Suomalaisuus brändinä ei ole vielä vakiinnuttanut sijaansa maailmalla. 
Millä keinoin suomalaista biisintekobrändiä voisi tehostaa?  
5. Minkä alojen osaajia yhteistyötä tekevissä ryhmissä olisi hyvä olla ja 
miksi? (markkinointi, tuotanto, säveltäjät jne.) 
6. Mitä merkitsisi kotimaisille biisintekijöille saada kv-markkinoille lisää 
ALMAn kaltaisia artisteja?  
7. Pitäisikö co-writingia harrastaa enemmän? Jos kyllä niin miksi? 
8. Monet suomalaiset biisinkirjoittajakärjet jäävät suomen markkinoille, 
koska pelkästään Suomen markkinoilla voi ansaita hyvin. Mistä löytää 
motivaatio astua mukavuusalueen ulkopuolelle? 

2 Haastattelukysymykset, Kustantajat 
1. Mikä on biisiviennin suurin haaste ja mikä auttaisi sen korjaamiseen? 
2. Kysyntää ulkomailta olisi toisinaan enemmän kuin mihin kustantajat 
pystyvät vastaamaan / toimittamaan. Millä tavoin kustantaja-yhteistyötä 
voisi parantaa yhtiöiden rajojen yli?  
3. Millä tavoin kirjoittaja-yhteistyötä voisi parantaa? -Toistoja, Kekellä 
sama 
4. Monet suomalaiset biisinkirjoittajakärjet jäävät suomen markkinoille, 
koska pelkästään Suomen markkinoilla voi ansaita hyvin. Mistä löytää 
motivaatio astua mukavuusalueen ulkopuolelle?  
5. Suomalaisuus brändinä ei ole vielä vakiinnuttanut sijaansa maailmalla. 
Millä keinoin suomalaista biisintekobrändiä voisi tehostaa?  
6. Miten yhteen hiileen puhaltamista ja toisten kannustamista alalla voisi 
kohentaa? 
7. Mikä on alan apurahojen laita tällä hetkellä? 
8. Eräs haasteeksi koettu asia oli raskas hallinnointi, joka vie paljon aikaa 
itse tarjoamistyöstä. Onko tätä puolta tarvetta helpottaa ja jos on, niin 
kuinka se voisi tapahtua? 

3 Haastattelukysymykset, Jäsenjärjestöt 
1. Mikä on biisiviennin suurin haaste ja mikä auttaisi sen korjaamiseen? 
Liittyykö Suomen kulttuuri? 
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2. Ulkomaisten verkostojen puute nousi suurimmaksi kynnyskysy-
mykseksi. Kuinka mielestäsi näitä voisi parantaa? 
3. Kyselyssä mainittiin useaan otteeseen, että suomalaiset ahertavat pie-
nissä ryhmissä ja isompi yhteistyö puuttuu. Mitä voisi mielestäsi tehdä tä-
män parantamiseksi? 
4. Monet suomalaiset biisinkirjoittajakärjet jäävät suomen markkinoille, 
koska pelkästään Suomen markkinoilla voi ansaita hyvin. Mistä löytää 
motivaatio astua mukavuusalueen ulkopuolelle?  
5. Suomalaisuus brändinä ei ole vielä vakiinnuttanut sijaansa maailmalla. 
Millä keinoin suomalaista biisintekobrändiä voisi tehostaa?  
6. Mikä on alan apurahojen laita tällä hetkellä?  
7. Eräs haasteeksi koettu asia oli raskas hallinnointi, joka vie paljon aikaa 
itse tarjoamistyöstä. Onko tätä puolta tarvetta helpottaa ja jos on, niin 
kuinka se voisi tapahtua? 

4 Sähköpostipohja  
 
Hei (nimi)! 

Olen Travis Nurminen ja opiskelen viimeistä vuotta Humanistisessa am-
mattikorkeakoulussa. Teen opinnäytetyötä Music Finlandille ja Katariina 
Sorsa sekä Merja Hottinen heiltä ehdottivat, että haastattelisin sinua yh-
tenä henkilönä työhöni liittyen. Aiheenani on tehdä jatkotutkimusta Mu-
sic Finlandin Biisiviennin visio -projektiin.  

 
Lähetän kysymykset totta kai etukäteen, mikäli haastattelu onnistuu. 
Haastattelun pituus tulisi olemaan noin 15-30min. Onko mahdollista jär-
jestää haastattelu, vaikka ensi viikolla?  

 

Ystävällisin terveisin, 
Travis Nurminen 

 
 
 


