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1 JOHDANTO 

 

 

Suomalaisen indiemusiikin vienti on laahannut major levy-yhtiöiden perässä viime-

vuodet. Tässä työssä tarkastelen onko todella näin ja mitä ratkaisuja tilan parantami-

seksi voisi olla. Työssäni käytän paljon ammattisanastoa, jotka saatetaan tulkita eri-

tavalla kuin tarkoitettu. Joten heti ensimmäiseksi avaan alan käsitteitä.   

 

Avaan alkuun suomalaisen musiikin vientiä numeraalisesti. Jotta, lukija saa kuvan 

siitä, minkä kokoisesta markkinasta on kyse. Käyn myös läpi viennin eri liiketoimin-

taympäristöjä.  

 

Indiemusiikin viennistä ei ole julkista numeraalista tietoa olemassa, joten jalkauduin 

kentälle ja haastattelin eri vientiyrityksien työntekijöitä ja alan asiantuntijoita. Näiden 

haastatteluiden kautta pyrin avaamaan suomalaisen indiemusiikin viennin tilaa. Mitä 

kentällä ajatellaan, mikä on viennin tila, mitä vahvuuksia yhtiöillä on, mitä haasteita 

kohdataan vientiä tehdessä. Alan työntekijöiden ja asiantuntijoiden haastatteluiden 

kautta pyrin tuottamaan toimenpiteitä, joilla vientiä voitaisiin kasvattaa. 

 

Lopuksi pohdin, onnistuinko tavoitteissani ja mikä on se todellinen suomalaisen in-

diemusiikin viennin tila tällä hetkellä. 
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2 KÄSITTEITÄ 

 

 

Indie tulee englannin kielen sanasta independent, se tarkoittaa itsenäistä, riippuma-

tonta. Indiemusiikki tässä yhteydessä tarkoittaa artisteja ja bändejä, jotka julkaisevat 

musiikkia omakustanteina tai indie levy-yhtiöiden kautta. Major taas tarkoittaa moni-

kansallista, suurta levy-yhtiötä. Esimerkiksi Warner Music ja Sony Music ovat major 

levy-yhtiöitä. 

 

Musiikin vienti tarkoittaa sananmukaisesti musiikin vientiä eli suomalaisen musiikin 

myyntiä ulkomaille. 

 

Teosto on suomalainen musiikintekijöiden edunvalvoja. Teosto hallinnoi musiikinteki-

jöiden ja kustantajien taloudellisia oikeuksia Suomessa ja ulkomailla niin sanottujen 

vastavuoroisuussopimusten puitteissa.(Teosto 2018.) 

 

NCB, The Nordic Copyright Bureau hallinnoi Teoston tapaan musiikintekijöiden ja 

kustantajien taloudellisia oikeuksia. Päämarkkinat ovat Pohjoismaat, sekä Baltian 

maat. NCB:llä on kuitenkin sopimuksia usean eri organisaation kanssa ja näin ollen 

kerää tekijänoikeusmaksuja ympäri Eurooppaa, jotka tuloutetaan Teoston kautta teki-

jöilleen. 

 

Biisivienti tarkoittaa teosvientiä. Biisintekijät ovat tehneet teoksen Suomessa, mutta 

sen esittäjä haetaan ulkomailta.  

 

IFPI, International Federation of the Phonographic Industry, eli Musiikkituottajat ry. 

Musiikkituottajat ry on kansainvälisen IFPI tuottajajärjestön ryhmä Suomessa. Sen 

tarkoitus on kehittää suomalaisen musiikkialan toimintaedellytyksiä ja vastaavat 

muun muassa musiikkimyynnin tilastoista.(IFPI 2018.) 

 

Music Finland ry on suomalaisen musiikin vientiyhdistys. Music Finland ry pitää huol-

ta suomalaisen musiikin kansainvälistymisen edellytyksistä ja kilpailukyvystä muun 

muassa kehittämällä rahoitusta ja luomalla uusia palveluita.(Music Finland 2018.) 
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3 MENETELMÄT 

 

 

Opinnäytetyössäni  käytin menetelminä haastatteluita, dokumenttianalyysia, sekä 

havainnointia. 

 

Päädyin käyttämään puolistrukturoitua haastattelumallia, koska keskustelemalla 

haastattelun muodossa sain parhaiten informaatiota viennin tilasta. Esimerkiksi kyse-

ly ei antaisi toivottua dataa, sillä kyselyt ovat yleisesti kyllä tai ei, ja avoimet kyselyt 

tuottavat tiedettävästi vähemmän informaatiota kuin puolistrukturoitu haastattelu. Täl-

lä tarkoitan sitä, että sain kysymyksiini kattavammat vastaukset. Puolistrukturoidussa 

haastattelussa kysymykset on laadittu etukäteen, mutta niiden sanamuotoja voidaan 

vaihdella haastateltavien välillä (Kehittämistyön menetelmät 2015).  

 

Tähän opinnäytetyöhön haastattelin neljää alan toimijaa. He ovat Stupido Recordsin 

Joose Berglund, VILD Musicin Martin Linnankoski, Svart Recordsin Tomi Pulkki ja 

Poko Recordsin Epe Helenius. 

 

Havainnoimalla haastateltavia sain paljon hiljaista tietoa. Haastattelujen analyysivai-

heessa tekemäni havainnointi auttoi ymmärtämään haastateltavien vastauksia pa-

remmin ja saamaan niistä enemmän irti. 

 

Dokumenttianalyysi näyttelee suurta osaa opinnäytetyössä. Paljon informaatiota 

saadaan esimerkiksi IFPIn kattavista selvityksistä, kuten fyysisen- ja digitaalisen ää-

nitteen myynti Suomessa, sekä ulkomailla. Dokumenttianalyysillä tarkoitetaan kirjal-

listen lähteiden analyysia. Tässä tapauksessa se tarkoittaa myyntilukujen analyysia. 

 

 

4 MUSIIKIN VIENTI 
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Music Finland ry julkaisi tutkimuksen, Suomen Musiikkialan talous ja vienti 2016. 

Tutkimuksen mukaan Suomen musiikkiviennin arvo oli vuonna 2016 45M€. Summa 

perustuu musiikkialan ydintoimintojen, elävän musiikin, äänitemyynnin ja tekijänoi-

keustulojen arvoon. Tutkimuksen tarkasteluvuodet olivat musiikinviennille positiivisia. 

Vuoteen 2015 verrattuna viennin arvo kasvoi 3%. Musiikkiviennin arvo on kehittynyt 

2010 luvulla seuraavasti.(Suomen musiikkialan talous ja vienti 2016.) 

 

 
Kuva 1. Musiikkiviennin arvon kehitys 2010-2016.(Suomen musiikkialan talous ja 

vienti 2016.) 

 

Musiikkiviennin arvo vuonna 2016 koostui seuraavista viennin sektoreista. 
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Kuva 2. Viennin sektorien jakauma.(Suomen musiikkialan talous ja vienti 2016.) 

 

Musiikinvienti ei kuitenkaan rajoitu musiikkialan ydintoimintoihin. Musiikinvientiä on 

myös biisivienti, oheistuotteidenmyynti, sekä musiikkialan eri palveluiden myynti. 

 

Biisivienti on kasvanut merkittävissä määrin lähivuosina. Maailmalla on tällä hetkellä 

soitossa ennätysmäärä suomalaisten biisintekijöiden kappaleita. Biisivientiin on pa-

nostettu vuonna 2017 Teoston, Music Finlandin ja suomalaiset biisinkirjoittajat ja mu-

siikkikustanjien yhteishankkeella Biisiviennin visio. Hankkeen mukaan suomalaisilla 

biisinkirjoittajilla on vahva brändi maailmalla.(Biisiviennin visio 2017.) 

 

 

4.1 Fyysinen äänite 

 

 

Fyysisen äänitteen vienti on ollut laskusuuntainen jo pitkään, kuitenkin näyttäisi siltä, 

että tiettyjen genrejen kuulijapiireistä löytyy fyysisen äänitteen haluavia. Haastatte-

luissa kävi ilmi, että tänä päivänä ei edes kannata painattaa CD-levyjä tietyjen genre-

jen bändeille. Kun taas LP-levyt ovat kysyttyä tavaraa. Tätä väittämää tukee myös 

Musiikki tuottajien, IFPI ry:n raportit vuosilta 2015-2017. 

 

 
Kuva 3. LP-levyn kokonaismyynti kappaleittain Suomessa vuosina 2015-2017 
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Kuten kaaviosta huomataan, LP-levyn kokonaismyynti on ollut jo viimeisimmät kolme 

vuotta nousujohteista Suomessa. Vastaavia lukuja ei löydy ulkomaan myynnistä, 

mutta voin olettaa LP-levyn myynnin kasvun. Ulkomaan myynnistä saan kokonais-

myyntiluvut fyysisten äänitteiden myynnistä. 

 

 
Kuva 4. Fyysisten äänitteiden kokonaismyynti(euro) ulkomaille. 

 

Huomion arvoinen seikka on, että CD-levyjen myynti on Suomessa laskenut tarkaste-

luvuosina joka vuosi yli 20%. Voin siis olettaa, että sama trendi on myös CD-levyjen 

viennillä. 

 

Fyysisten äänitteiden kokonaismyynti ulkomaille on ollut laskusuuntaista. Tämä on 

selkeä merkki siitä, että kuuntelijat ovat siirtyneet suurimmassa määrin digitaalisiin 

palveluihin. 

 

 

4.2 Käyttökorvaukset 

 

Vuonna 2016 oli havaittavissa musiikinkäytönkorvauksissa nousujohteisuutta. Poh-

joismaiselta NCB:ltä ja sisarjärjestöiltä saadut korvaukset kasvoivat vuoteen 2015 

verrattuna yli 15%.(Teoston tilinpäätös 2016.) 
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Kun siirrytään vuoteen 2017, musiikinkäyttökorvaukset ovat laskeneet. Kun tarkastel-

laan Teoston tilinpäätöstä vuodelta 2017, huomataan musiikinkäytön korvauksissa 

selkeä lasku vuosien 2016 ja 2017 välillä. 

 

 
Kuva 5. Teostolle maksetut musiikinkäytön korvaukset ulkomailta.(Teoston tilinpää-

tös 2017). 

 

Vuonna 2017 NCB:ltä, sekä muilta sisarjärjestöiltä saadut käyttökorvaukset ovat las-

keneet jopa 33,44%. 

 

 

4.3 Digitaaliset suoratoistopalvelut 

 

Digitaaliset suoratoistopalvelut kuten esimerkiksi YouTube, Spotify, Deezer, iTunes. 

Pohjoismaisista musiikinkulutajista jo 80% käyttää striimauspalveluita musiikin kuun-

teluun. Striimauspalveluista käytetyin on YouTube.(Digital Music Services in the Nor-

dics 2017.) 

 

Tutkimuksen tulokset ovat myös mitattavissa numeerista. IFPIn digitaalisien myyntien 

raporttien mukaan kokonaistulos on kasvanut vuosi vuodelta. Tarkastelujakso on 

vuodet 2016-2017. 
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Kuva 6. Digitaaliset myynnit ulkomailla vuosina 2016 ja 2017. 

 

Kuten kaaviosta huomataan kasvua on tullut vuoteen 2016 verrattuna 14,47%. Voin 

todeta, että kun fyysinen äänitteiden myynti laskee, digitaalisten palveluiden tuotot 

nousevat. 

 

Digitaaliset palvelut ovat nousseet yhdeksi merkittävimmiksi vientityökaluiksi. Näiden 

palvelujen kautta musiikkia voidaan kuunnella käytännössä kaikkialla maailmassa. 

Kuitenkin haasteeksi on noussut näkyvyyden saaminen, sillä musiikkia on tänä päi-

vänä niin paljon saatavilla.  

 

Vuonna 2017 Polaris Nordicin tekemässä tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla 

muun muassa digitaalisten musiikkipalvelujen markkinatilannetta kaikissa Pohjois-

maissa. Tutkimuksen avulla musiikin tekijät, jakelijat ja kustantajat pystyvät muun 

muassa kohdentamaan markkinointiaan Pohjoismaissa. Tutkimuksen mukaan top 

kolme striimauspalvelut ovat YouTube 60%, Spotify 51%, iTunes 13%. Kuitenkin 

Spotify on ensimmäisellä sijalla päivittäisessä käytössä, vastaajista 77% käyttää pal-

velua päivittäin musiikin kuunteluun. (Digital Music Services in the Nordics 2017.) 

 

Tutkimus antaa myös hyvän kuvan siitä, miten uutta musiikkia löydetään. Nuoret, 12-

17 -vuotiaat löytävät uutta musiikkia parhaiten kavereiden, SOMEn ja YouTuben 
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kautta. Kun taas vanhemmissa ikäluokissa ensimmäiselle sijalle nousi selkeästi ra-

dio. .( Digital Music Services in the Nordics 2017.) 

 

 
Kuva 7. Kuinka uutta musiikkia löydetään.( Digital Music Services in the Nordics 

2017) 

 

 

 

5 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖT 

 

 

Liiketoimintaympäristöt ovat muuttuneet viimevuosina hurjasti. Viennin liiketoimin-

taympäristöjä ovat yllä mainitut musiikkialan ydintoiminnot. Ydintoimintojen sisällä 

kuitenkin löytyy pienempiä liiketoimintaympäristöjä, joista koostuu suuremmat koko-

naisuudet. Perinteisiksi viennin liiketoimintaympäristöiksi voidaan mieltää fyysisten 

äänitteiden myynti, musiikinkäyttökorvaukset, elävän musiikin myynti ja oheistuote-

myynti. 

 

Uusia alustoja ovat digilataukset, sekä suoratoistopalvelut. Suoratoistopalvelut ovat 

dominoineet vientiä alkaen noin vuodesta 2013 lähtien. Suoratoistopalvelut syntyivät 

piratismia vastaan ja ihmiset omaksuivat palvelut omikseen lyhyessä ajassa. 
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Liiketoimintaympäristöt voidaan myös jakaa markkina-alueisiin, esimerkiksi Pohjois-

maat, Keski-Eurooppa, Baltian maat ja Itä-Eurooppa, sekä Pohjois-Amerikka. 

 

 

5.1 Perinteinen vienti 

 

 

Perinteiseksi vienniksi mielletään fyysisten äänitteiden myynti, elävän musiikin myynti 

ja oheistuotemyynti. 

 

Fyysisten äänitteiden vienti on musiikkialalla perinteisesti hoidettu epäsuoralla ja suo-

ralla viennillä. Epäsuora vienti tarkoittaa käytännössä, että viejäyrityksen ei tarvitse 

itse osallistua vientiprosessiin juuri ollenkaan. Melkein koko prosessi hoidetaan yh-

teistyökumppanin kautta, joka tarkoittaa musiikkialalla jakelijaa. Jakelijan kautta myy-

dään fyysiset äänitteen levykaupoille. Esimerkiksi Playground Music on pohjoismai-

nen jakelija, jonka kautta suurin osa pohjoismaiden levykaupoista tilaa äänitteet 

myyntiin. Epäsuora vienti on vaivattomin ja riskittömin. Kuitenkaan epäsuoralla vienil-

lä ei muodosteta suhdetta loppuasiakkaaseen, joten yrityksen brändäyksen kannalta 

tämä vientitapa yksin ei ole riittävä.(Ahokangas & Pihkala 2002, 30-31.) 

 

Suoralla viennillä tarkoitetaan vientiä, jossa viejäyrityksellä on kohdemaassa yhteis-

työkumppani, joka valmistaa ja markkinoi tuotteet. Tämän kaltaista suoraa vientiä 

harjoittaa suuret levy-yhtiöt, kuten Warner Music ja Sony Music.(Ahokangas & Pihka-

la 2002, 32-33.) 

 

Indie levy-yhtiöille paras ratkaisu perinteiseen äänitemyyntiin on näiden kahden vien-

timuotojen sekoitus. Myydään jakelijan kautta, mutta myös luodaan suoria kontakteja 

levykauppoihin ja pienempiin jakeluyhtöihin. Näin levy-yhtiö pystyy kasvattamaan 

myyntiään ja samalla rakentamaan brändiään levykauppojen ja jakelijoiden välityk-

sellä. 

 

Perinteiseksi liiketoimintaympäristöksi lasketaan myös musiikinkustannus. Musiikin-

kustannus on ehkä kaikkein vaikein alue hahmottaa. Toimintana se on luonteeltaan 
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alan sisäistä B-to-B-markkinointia ja lobbaamista. Musiikin käyttöaste toimii samalla 

tavalla kuin minkä tahansa muun tuotteen kohdalla. Mitä enemmän teoksella on hyö-

tykäyttöä, sitä suuremmalla summalla teosta voidaan myydä ja sitä enemmän oikeu-

denhaltijat saavat tuloja. (Karhumaa & Lehtman & Nikula 2010, 105.) 

 

 

5.2 Uudet alustat 

 

 

Uusiksi alustoiksi luetaan striimauspalvelut, kuten YouTube, Spotify, Deezer, Tidal ja 

iTunes. Nämä palvelut ovat luoneet uusia liiketoimintaympäristöjä musiikin kentälle. 

Musiikkia joudutaan ajattelemaan eritavalla, sillä palvelujen käyttö on useimmissa 

tapauksissa ilmaista. Palvelujen tarjoajat saavat mainostuloja, joista osa tuloutetaan 

artistille, mutta nykyisillä käytännöillä pienemmille indie levy-yhtiöiden artisteille tulot 

ovat minimaalisia. 

 

Googlen omistama YouTube on tunnettu alalla, pienistä korvauksista. 30.11.2017 

Google veti pois suomalaisia musiikkisisältöjä. Teosto kävi Googlen kanssa sopi-

musneuvotteluja korvaustentasosta ja ehdoista. Neuvotteluja käytiin, koska YouTube 

on tutkitusti yksi käytetyimmistä musiikkipalveluista.(Kysymyksiä ja vastauksia: Mu-

siikkisisältöjen poisvedot youtubesta.) 

 

Kuitenkin IFPIn selvityksen mukaan levy-yhtiöiden artisteille tilittämä rojaltiprosentti 

on noussut suoratoistoon siirryttäessä, ks. Kuva 4. Mistä siis kiikastaa? 

 

Spotify käyttää tällä hetkellä Pro Rata –tilitystä, jossa kaikki palvelun käyttäjien mak-

sut kootaan yhteen pooliin, josta maksetaan rojaltit kappaleiden oikeudenhaltijoille 

soittomäärien suhteessa. User Centric –mallissa taas jokaisen käyttäjän maksu 

kohdistetaan vain niille artisteille joita käyttäjä on kuunnellut.(Tutkimuksen näkökul-

ma: suoratoisto muuttaa musiikinkulutusta.) 
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Musiikkia ei myöskään enää käytetä vain mainoksiin, sarjoihin ja elokuviin. Uusi mu-

siikinviennin alusta löytyy myös pelistriimauksesta, E-Sportsin maailmasta, joka on 

räjähtänyt viime vuosina. Pelistriimauspalveluista tunnetuin ja käytetyin on Twitch.  

 

 
Kuva 8. Infografiaa Twitchin 2017 vuodesta.(Factsheet 2017.) 

 

Kuten infografiasta huomataan, kyseessä ei enää ole pienen porukan puuhastelua. 

Pelistriimaus on uusi markkina, johon nyt jos koskaan kannattaisi pyrkiä. Toki kaikki 

luvut jakaantuvat kaikkien striimaajien kesken, mutta suuremmat tapahtumat ja tur-

naukset keräävät paljon katsojia. Tästä hyvänä esimerkkinä ELEAGUE’S Counter-

Strike: Global Offensive Major Grand Final, tapahtuma keräsi yli miljoona katsojaa 

vuonna 2017.(Factsheet 2017.) 

 

 

5.3 Markkina-alueet 

 

 

Music Finland ry:n musiikin talouden ja viennin 2016 -tutkimuksesta löytyy loistavasti 

esitettynä musiikinviennin kohdealueita. 
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Kuva 9. Viennin kohdealueet.(Suomen musiikkialan talous ja vienti 2016.) 

 

Music Finland on käyttänyt tätä dataa hyvin. Vuonna 2018 indie levy-yhtiöillä on vien-

timatka Japaniin, jossa on indiemusiikilla on vahva markkina-asema. Saksankieliseen 

Eurooppaan vuosina 2015-2016 suuntautunut laaja vientihanke Aus Finnland näyttää 

vahvistaneen suomalaisartistien ja –yhtöiden asemaa. Saksankielinen Eurooppa on-

kin yksi maailman isoimmista markkina-alueista.(Suomen musiikkialan talous ja vienti 

2016.) 

 

 

6 INDIEMUSIIKIN VIENTI 

 

 

Miten parhaiten saadaan kuva mikä on indiemusiikin tila tällä hetkellä viennin suh-

teen. Sen selvittämiseksi haastateltiin joukkoa itsenäisten levy-yhtiöiden, sekä ohjel-

matoimistojen pyörittäjiä ja asiantuntijoita indiemusiikin saralla. Haastateltavilta kysyt-

tiin muun muassa, mikä on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana ja mitä haasteita 

tai vahvuuksia indie levy-yhtiöillä on. Nostan tässä osuudessa esiin tekemiäni ha-

vaintoja sitaattien avulla. 

 

Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi indieyhtiöiden kiistaton vahvuus, ketteryys. Indie-

yhtiöillä on mahdollisuus solmia sopimuksia usean eri tahon kanssa. Oli se sitten 

Saksan suurin jakelija, tai Ruotsin pieni DIY kasettitehdas. Mainitsemisen arvoinen 
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seikka on myös, että monet itsenäiset ohjelmatoimistot ja levy-yhtiöt ovat laajenta-

neet toimintaansa artistien ja bändien managerointiin. Managerointi mahdollistaa uu-

sia rahavirtoja, sekä huomattavan paljon liikkumavaraa artistille tai bändille. Tämä on 

huomattava etu solmiessa jakelu-, kustannus- sekä levytyssopimuksia. Kuten yksi 

haastateltavista asian ilmaisi: Sanotaan vaikka, että olet sainattu Universalille. Jos 

olet tehnyt World Wide sopimuksen, niin ainoa mahdollisuus miten pääset etene-

mään, on että sinut sainataan myös esimerkiksi, Ranskan, Saksan, Brittien ja jenkki-

en Universalille. Mutta, jos olet indieyhtiöllä. Indieyhtiö voi tehdä vapaasti kenen ta-

hansa kanssa sopimuksia. Elikkä jos indiellä on World wide oikeudet indie voi lisen-

soida albumin käytännössä ihan mille tahansa markkina-alueelle, ihan sama mikä se 

label on. Et se on aika iso valttikortti indieyhtiöillä viennissä. Indieyhtiöt eivät ole ra-

joittuneita ainoastaan oman firman yhtiöihin. Se ketteryys ja joustavuus on ehdoton 

vahvuus indieillä (Martin Linnankoski, VILD Music). 

 

Haastatteluissa kysyttiin ovatko toimistot tehneet toimenpiteitä oman vientinsä paran-

tamiseksi. Useat eivät olleet ryhtyneet varsinaisiin toimenpiteisiin, sillä perustamises-

ta lähtien heidän tavoitteenaan on ollut tehdä kansainvälinen, kilpailukykyinen levy-

yhtiö ja kustantamo. Yksi haastateltava kertoikin, että: Me ollaan alusta asti oltu kan-

sainvälinen, kaikki kommunikaatio mitä meiltä lähtee ulos ilmaistaan englanniksi. Ja 

pitkään on luultu, että me ollaan englantilaisia, jotka asuu Suomessa. Idea on ollut 

se, et me valikoidaan titteleitä, jotka on kiinnostavia kansainvälisesti (Tomi Pulkki, 

Svart Records). 

 

Musiikinviennin kokonaisarvo on ollut nousujohteista jo useamman vuoden ajan. 

Haastateltavat suurimmassa osin olivat sitä mieltä, että tämä johtuu indieyhtiöiden 

uskalluksesta panostaa artistien ja bändien vientiin. Lisäksi tällä hetkellä major levy-

yhtiöt eivät panosta vientiin niin paljon kuin aikaisemmin. Majorit keskittyvät kotimai-

siin, suomeksi laulaviin artisteihin enemmän. 

 

Vienninarvoon on laskettu kaikkien suomalaisten toimijoiden vienti. Indiemusiikin-

viennistä on hankalaa saada kokonaista kuvaa, sillä indien osalta ei löydy julkisia 

lukuja. Haastatteluissa kuitenkin kysyttiin kuinka paljon indien osuus voisi olla tuosta 

kokonaismäärästä. Haastatteluissa kävi ilmi, että indieitten osuus Suomessa on 
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poikkeuksellisen pieni, tämä johtuu varmasti siitä, että suurimmat suomalaiset  vien-

tiartistit ovat nykyään major labeleilla. Kuitenkin riippuen mitä kokonaisarvoon on las-

kettu mukaan indieyhtiöiden viennin arvellaan olevan noin 20-30%. 

 

Haastatteluissa kysyttiin mikä on indieyhtiöiden viennin tilanne tällä hetkellä. Kaikki 

haastateltavat olivat sitä mieltä, että se voisi olla parempikin, mutta kukaan heistä ei 

ollut sitä mieltä, että se olisi huono. No potentiaaliahan on. Minun mielestä paremmin 

kuin koskaan, ei pelkästään sen takia että me voidaan saavuttaa kansainvälinen ylei-

sö kotikoneelta käsin. Se on tavallaan ehkä paradoksaalista. Mekin ollaan kuitenkin 

aika vinyylikeskeinen firma vaikka julkaistaan diginä ja CD:einä. Niin ajatellaan, että 

me eletään aikaa, jolloin kaikki musiikki on kaikkien saatavilla ilmaiseksi tai pienellä 

kuukausimaksulla. Voidaan ajatella, että kuka ostaa vinyyliä enää. Mutta sitten taas 

toisaalta. Se kansainvälinen keräilijä porukka, mitä me ei oltaisi ikinä voitu tavoittaa 

vanhaan hyvään aikaan (Tomi Pulkki, Svart Records). Selkeästi myös ajatellaan, että 

indien vienti on ollut kasvussa hieman, koska moni uskaltaa ja haluaa tehdä vientiä. 

Kuten lainauksessa mainittiin, että nykyään voidaan tavoittaa helpommin ja parem-

min kansainvälinen yleisö, vaikkakin kilpailua on enemmän kuin aikaisemmin. Ehkä 

se, että kuinka moni uskaltaa ja haluaa tehdä sitä vientiä. Sikälihän kaikki on globaa-

limpaa, kaikki etäisyydet on nykyään lyhyempiä. Mutta kilpailukin on helvetin kovaa. 

Esimerkiksi Saksa, minne Suomi bändit on keskimäärin fokusoinut aika vahvasti ja 

siellä on ollut menestys tarinoita. Sielläkään markkinat ei ole yhtä avoin mitä aikai-

semmin ja sielläkin ollaan menossa vahvasti enemmän domestic markkinaan. Saksa-

laista musaa, saksankielellä. Mutta, en sanoisi et se on vaikeampaa. Kaikkihan läh-

tee siitä, et on hyvää musaa ja tarpeeksi moni kuulee sitä (Martin Linnankoski, VILD 

Music).  

 

Haasteita indieyhtiöillä on muun muassa oikeitten vientikanavien löytäminen. Monet 

tekevät vientiä yksin, joten oikeitten verkostojen luominen on viennin kannalta elin-

tärkeää. Kai se on se oikeitten kanavien löytäminen. Se on aika merkittävää. Hirveen 

helposti joko valitsee kanavan joka on itse liian pieni. Esimerkiksi Englannin musiik-

kimarkkina. Se on niin valtava, että jos pääset sinne jonnekin UG jakelijalle, niin ei 

välttämättä tarkoita mitään. Kun siellä on kymmeniä jakelijoita, joilla on paljon isom-

man profiilin julkaisuja ja sitten se on sitä, että sieltä myydään kuukaudessa 12 levyä 
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ja myyntiraportteja katsotaan että eihän tämän näin pitänyt mennä. Sama juttu pro-

mootiossa. Se on toinen puoli siitä viennistä minkä täytyy toimia, että siellä täytyy 

saada sitä(musiikkia) esiin jollain tavalla. Minä olen tutustunut toimittajiin ja tutustunut 

ihmisiin, jotka tuntee ihmisiä. Mutta monet käyttää sitä perinteistä pr kaavaa, että jul-

kaistaan levy, niin ne palkkaa vaikka englannista jonkun pr toimittajan ja maksaa sille 

vaikka 3000 euroa, mikä on siis nyky indie budjeteissa ihan valtava summa (Tomi 

Pulkki, Svart Records). Raha koettiinkin olevan se suurin haaste. Kyllä se isoin haas-

te on raha. Jos voitaisiin investoida siihen vientiin niin, että me ei oltaisi saman tien 

veitsi kurkulla, niin sitä tehtäisiin paljon enemmän. Aivan varmasti. Rahan puute on 

isoin este viennille (Martin Linnankoski, VILD Music). 

 

 

 

7 TOIMENPITEITÄ 

 

 

Tähän osioon on koottu mahdollisia toimenpiteitä indien viennin parantamiseksi. 

Toimenpiteet ovat tulleet esille haastatteluissa, haastatteluiden jälkeen käydyissä 

keskusteluissa, sekä seuraamalla alan ympärillä käytyjä keskusteluja ja alan uu-

tisointia.  

 

 

7.1 Täsmäiskuja 

 

Voimme saada dataa jakelijalta, suoratoisto palveluilta sekä levy-yhtiöiden omista 

tietolähteistä. Tämän datan tarkempi analyysi voi avata ovia ja uusia kuuntelijakuntia. 

Esimerkiksi bändiä saatetaan levy-yhtiön tietämättä kuunnella suoratoistopalveluista 

paljon. Mutta datan lukemisen vaikeuden takia tämä tärkeä tieto saattaa jäädä excel 

rivien sekaan. Tämä tieto kun saadaan helppolukuiseksi ja kartalle on myös Music 

Finlandin helpompi edistää musiikinvientiä, esimerkiksi järjestämällä vientimatkoja 

potentiaalisiin maihin. Tätä työtä on jo tehtykin esimerkiksi Aus Finnland –hanke. 

Hanke kohdistui saksankieliseen eurooppaan ja tulokset olivat merkittäviä. Hank-
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keesta tukea saaneiden yritysten liikevaihto kasvoi huomattavasti kohdealueilla.(Aus 

Finnland Raportti 2017.) 

 

 
Kuva 10. Hankkeesta tukea saaneiden yritysten liikevaihdon kehitys kohdealueel-

la.(Aus Finnland Raportti 2017.) 

 

Tämän kaltaista työtä tulisi jatkaa ja kehittää entisestään. Esimerkiksi seuraavana 

kohdealueena voisi olla skandinavia tai venäjänkielinen Eurooppa. 

 

 

7.2 Naapurimaat 

 

Haastattelun jälkeen käydyissä keskustelussa nousi esiin yhteistyö venäjän ja bal-

tianmaiden kanssa. Aikaisemmin vuosia sitten näihin maihin on tehty yhteistyötä ja 

vientiä, joka on sittemmin hiipunut. Näihin maihin kannattaisi tehdä vientihanke, sillä 

kyseessä on naapurimaita, joihin matka kestää vain muutaman tunnin. Esimerkiksi 

Tallinnassa järjestetään vuosittain Tallinn Music Week, joka on kansainvälisestikin 

tunnettu musiikkialan tapahtuma. TMW houkuttelee musiikkialan asiantuntijoita ja 

työntekijöitä Tallinnaan, joten Music Finlandilla olisi loistava mahdollisuus järjestää 

esimerkiksi matalan kynnyksen verkostoitumisillallinen Suomessa, Eestissä, Latvias-

sa, Puolassa sekä Venäjällä toimivien yritysten kesken tapahtuman aikana. 
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Lisäksi keskusteluissa on noussut Ruotsalaisten bändien vähyys Suomessa ja toi-

sinpäin. Hyvin vähän suomalaisia bändejä keikkailee Ruotsissa ja sinne myydään 

todella vähän fyysisiä tuotteita. Joka on todella yllättävää, Ruotsi on kuitenkin naapu-

rimaa ja sieltä löytyy suuria yleisöjä kaikenlaiselle musiikille. Suomalaisten vientiyri-

tysten kannattaisi satsata tähän markkinaan. 

 

 

7.3 Työpajat ja yhteistyö 

 

Haastatteluissa nousi esiin, että moni vientiyritys on tehnyt tai tekee vientiä yksin. 

Tämä oli havaittavissa siitä, kuinka paljon korostui oikeiden yhteistyökumppanien 

löytyminen. Varsinkin sellaisten yhteistyökumppanien, jotka olisivat luotettavia, ai-

kaansaavia ja kustannustehokkaita. Kuten selväksi on käynyt, indieyhtiöillä ei ole 

vientiin käytettävänä suuria resursseja. Tämä nostaa haastetta löytää oikeat yhteis-

työkumppanit. 

 

Music Finlandilla on suuri verkosto eurooppaan ja muualle maailmaan. Vientityöpajo-

jen kautta voitaisiin helpottaa uusien ja vanhojen vientiyrityksien yhteistyökumppani-

en löytämistä. Työpajoissa jaettaisiin tietoa erimaiden yhteistyökumppaneista, sopi-

muksista, hinnoista. Sekä kannustettaisiin kaikkia vientiyrityksiä tekemään yhteistyö-

tä keskenään. Työpajat siis ylläpitäisivät vientiyritysten keskinäistä tiedon jakoa. Sillä 

parhaiten suomalaisen musiikinvienti saadaan kasvuun kun musiikkia viedään yhtenä 

rintamana maailmalle. Kuten yksi haastateltava asian sanoi: Olennaisempaa on se 

että kaikki suomalaiset firmat ja järjestöt keskittyisi siihen kokonaisviennin kasvatta-

miseen. Pitäisi tehdä sitä yhteistyötä enemmän ja jakaa sitä tietoa keskenään koko 

ajan. Ihan yhteistyökumppaneista, diileistä, ennakoista, prossista (Epe Heleniun, Po-

ko Records). Työpajojen kautta yhteistyötä voisi ehostaa. 

 

 

8 POHDINTAA 
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Vaikkakin yleinen käsitys on, että indieiden on huonolla tolalla, kuitenkaan viesti ken-

tältä ei vastannut tätä kuvaa. Toki, tilanne voisi olla parempikin, mutta missään poh-

jamudissa ei ryvetä. 

 

Selkeä viesti kentältä oli myös, että aikalailla kaikki vientiyritykset tekevät vientiä yk-

sin. Tämän tulisi muuttua ja yhteistyön kasvaa. Suomi on pieni paikka ja toimijoita on 

vähän viennin saralla. Jos nämä muutamat toimijat yrittävät yksin viedä musiikkiaan, 

on se todella vaikeata. Yhteistyöllä suomalaisen musiikin vienti kasvuun. Lisäksi voisi 

sanoa, että kun yhteistyötä tehdään. Saadaan myös perusasiat viennin osalta kun-

toon. 

 

Tavoitteinani oli työn alussa selvittää mikä on indieyhtiöiden viennin tila. Mielestäni 

siihen tavoitteeseen on päästy. Viennin tila ei kuitenkaan ollut sellainen, mitä olin 

odottanut. Odotin vastauksien olevan negatiivisempia. Toimenpiteitä haastatteluissa 

tuli ilmi huomattavasti vähemmän mitä olin odottanut. Ajattelin näillä yhtiöillä olevan 

enemmän ehdotuksia toimenpiteistä. Ehdotuksia toimenpiteistä viennin parantami-

seksi joutui joissain haastatteluissa kaivamaan haastatteluiden jälkeen käydyissä 

keskusteluissa. Kaikki nämä asiat, sekä aikataulun huomioon ottaen olen tyytyväinen 

työhöni. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelu kysymykset 

 

Haastattelukysymykset: 

 

1. Kerro nimesi, yritys jossa työskentelet, sekä lyhyt kuvaus mitä teet yrityksessä. 

2. Mikä on mielestänne indie levy-yhtiöiden viennin tilanne tällä hetkellä ja miksi? 

3. Minkälainen tilanne oli 10v. sitten ja miten se on muuttunut? 

4. Minkälaiset vientimahdollisuudet ovat tänäpäivänä? (Onko helpompaa, vaikeam-

paa) 

5. Mitä haasteita/vahvuuksia on indie levy-yhtiöllä? Viennin suhteen. 

6. Miten liiketoimintaympäristö on muuttunut ja miten se näkyy käytännössä? ..Entä 

rahallisesti? 

7. Mistä kaikista tulovirroista vientitulot koostuvat ja mitkä niistä ovat nousseet mer-

kittävään asemaan? 

8. Music Finlandin tutkimuksen mukaan musiikin vienti kokonaisuudessaan oli vuon-

na 2016 56M€. Kuinka suuren osuuden arvoisit olevan indie levy-yhtiöiden vientiä? 

(Viennin arvosta 6,8 miljoonaa on tullut äänitteiden viennistä) 

9. Pystytäänkö osuutta kasvattamaan? 

10. Millä toimenpiteillä? 

11. Oletteko itse ryhtyneet toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi? Mitä ne ovat? 

12. Mitä mahdollisuuksia indie levy-yhtiöillä voisi olla? (Onko esimerkiksi markkinoita, 

joihin indie lafkat pääsevät helpommin käsiksi?) 


