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Music Finland edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja 
kansainvälistymistä. Music Finland ry syntyi 2012, kun Suomalaisen 
musiikin tiedotuskeskus Fimic ja Music Export Finland Association MUSEX 
yhdistyivät. 

Music Finlandin visio on olla suomalaisen musiikin lipunkantaja ja paras 
asiantuntija, mukana rakentamassa musiikkialalle menestystarinoita, 
uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia. 

Palveluidemme puitteissa räätälöimme asiantuntija-apua kansainvälisille 
markkinoille tähtääville musiikkialan ammattilaisille, viestimme 
suomalaisesta musiikista ja sen tekijöistä niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin, kanavoimme tukia ja toteutamme vientihankkeita 
yhteistyössä kansainvälisen verkostomme kanssa sekä seuraamme 
ja selvitämme musiikkialan trendejä tuottaen materiaalia koko alan 
hyödynnettäväksi. Nuotistomme välittää suomalaista kustantamatonta 
nuottimateriaalia maailmanlaajuisesti. 

Music Finlandin nuottikokoelma on maailman suurin suomalaisen 
musiikin nuottikokoelma, yhteensä noin 40 000 teosta. Nuotisto 
palvelee musiikin tekijöitä, kustantajia ja käyttäjiä. Music Finland 
dokumentoi uutta suomalaista nuottimateriaalia, tarjoaa nuottien 
kopiointi- ja digitointipalveluita sekä välittää säveltäjäasiakkaidensa 
kustantamattomia teoksia. Nuotteja voi ostaa myös Music Finlandin 
verkkokaupasta. 

Mitä Music Finland tekee?
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Säveltäjäasiakkuus Music Finlandissa
Säveltäjä voi hakea Music Finlandin säveltäjäasiakkuutta, kun hänen 
sävellystoimintansa on vakiintunutta ja useita hänen teoksistaan on 
esitetty jonkin julkisen instituution toimesta. Säveltäjäasiakkaiksi 
hyväksyttyjen säveltäjien kanssa Music Finland solmii kirjallisen 
asiakkuussopimuksen. Sen puitteissa Music Finlandilla on oikeus julkaista 
ja levittää säveltäjän teosten nuotteja sävellysten tunnettuuden ja käytön 
edistämistarkoituksessa. Säveltäjäasiakkuudesta perimme vuosittain 
kohtuullisen palvelumaksun.

Music Finland tarjoaa säveltäjäasiakkailleen seuraavia palveluita: 

• Säveltäjän teosten arkistointi Music Finlandin nuotistoon
• Teosten luetteloiminen nuotiston tietokantaan kokoonpano- ym. 

tietoineen, ja teosluettelotietojen julkaiseminen Music Finlandin 
Composers & Repertoire -sivustolla

• Säveltäjän kustantamattomien teosten nuottien välitys 
esitysmateriaalina

• Kustantamattomien partituurien julkaiseminen verkossa PDF-
näytetiedostoina

• Tulostus- ja kopiointipalvelut
• Mahdollisuus käyttää notaatio-ohjelmia Music Finlandin toimitiloissa
• Säveltäjäprofiilisivu Composers & Repertoire -sivustolla 

säveltäjäasiakkaille, jotka ovat toimittaneet teosluettelonsa Music 
Finlandille 

• Uusista sävellyksistä tiedottaminen mm. uutiskirjeiden ja erilaisten 
koottujen teoslistausten muodossa

• Ohjelmistokonsultointi ja suomalaista nykymusiikkia koskeviin 
tiedusteluihin vastaaminen 

• Teosten ja säveltäjien esittely kansainvälisillä musiikkimessuilla sekä 
nuottinäyttelyissä

• Contemporary & Classical -uutiskirjeet sekä uutisointi ja artikkelit 
sivustolla musicfinland.fi

• Tiedotus ajankohtaisista musiikkialan teemoista ja tapahtumista 
sosiaalisessa mediassa

• Soivan musiikin promootio kansainväliselle medialle ja 
konserttijärjestäjille

• Music Finlandin järjestämät nykymusiikin edistämishankkeet, 
workshopit ja tapahtumat

• Kansainvälisten ammattilaisten kutsuminen Suomeen kuulemaan 
esityksiä sekä tutustumaan ja verkottumaan suomalaisen 
taidemusiikkikentän ja säveltäjien kanssa

• Kansainvälistymiseen tarkoitettu teosvientituki
• Mentorointipalvelu kansainvälisille markkinoille tähtääville 

ammattisäveltäjille
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Music Finland nuotistopalveluihin kuuluu säveltäjäasiakkaiden teosten 
arkistointi Music Finlandin nuotistoon, luettelointi nuotiston tietokantaan 
ja säveltäjien profiilisivuille sekä nuottien saattaminen julkiseen 
levitykseen. Music Finlandin nuotisto välittää säveltäjäasiakkaidensa 
kustantamattomia teoksia myymällä niiden partituureja ja 
kamarimusiikkistemmoja sekä vuokraamalla orkesteriteosten 
stemmamateriaaleja. Music Finland ei tällä hetkellä välitä nuotteja 
PDF-muodossa vaan kaikki myytävä ja vuokrattava nuottimateriaali 
lähetetään paperimuodossa.

Teoksen toimittaminen Music Finlandiin
Säveltäjä voi toimittaa teoksen Music Finlandiin joko PDF-, Finale- (MUS) 
tai Sibelius-tiedostona (SIB). Suosittelemme PDF-muotoa, koska sen 
käyttäminen ei ole sidottu laitteistoon eikä ohjelmistoon.

Teoksen voi toimittaa nettisivujen (Composer Profiles -osion) add new 
work -toimintoa käyttäen tai lähettämällä tiedoston sähköpostitse 
musiclibrary@musicfinland.fi -osoitteeseen. Kun teos toimitetaan 
musiclibrary-osoitteeseen, voi sähköpostiin liittää useita liitetiedostoja, 
kuten esimerkiksi stemmat. Add new work -lomake hyväksyy vain yhden 
tiedoston kerrallaan, mutta partituurista ja stemmoista voi tehdä pakatun 
zip-tiedoston. Add new work -lomakkeen etuna on se, että teoksen tiedot 
siirtyvät samalla myös säveltäjäprofiilin teoslistaan.

Teoksen voi edelleen toimittaa myös paperimuodossa käsikirjoituksena tai 
tulosteina. Paperiaineisto toimitetaan sitomattomina irtolehtinä.

Säveltäjän tulee lähettää teoksen mukana seuraavat tiedot: 
• teoksen tarkka instrumentaatio sivusoittimineen sekä mahdollinen 

jousiston koko
• teoksen kesto ja sävellysvuosi
• mahdollinen tilaaja ja/tai omistuksen saaja sekä kantaesityksen 

tiedot (päivämäärä, esityspaikka, esittäjät) mikäli ne ovat tiedossa
• teosesittely, jos sellainen on
• tarvittavat esitysohjeet, mieluiten ainakin englanniksi
• tieto partituurin poikkeavasta sivutuksesta
• mikäli teokseen kuuluu taustanauha, se tulee toimittaa Music 

Finlandiin CD-muodossa

Säveltäjä vastaa toimittamiensa tietojen ja nuottiaineistojen 
virheettömyydestä.

Nuotistopalvelut
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Paperikoot 

Music Finlandissa on käytössä kolme 
paperikokoa: A4, A3 sekä ns. ”oma koko” 
(275 mm x 350 mm). Nuotinkirjoitusohjelmilla 
tehdyt partituurit ja stemmat kirjoitetaan 
hyvin usein A4- tai A3-kokoon, mutta toisinaan 
on käytännöllisempää käyttää ”omaa kokoa”. 
Sitä käytetään ennen kaikkea kamarimusiikki- 
ja orkesteriteosten stemmakokona ja se 
on B4-kokoa selvästi leveämpi. Kaikki 
paperikoot eivät sovellu kaikkeen, joten 
valitse oikea paperikoko aloittaessasi teoksen 
puhtaaksikirjoituksen. Music Finland myy 
näiden kaikkien kolmen eri paperikoon 
nuottipaperia. Tarkempia tietoja saatavilla 
olevista paperivaihtoehdoista voi kysyä 
nuotistosta.

Marginaalit ovat tärkeitä paperikoosta riippumatta. On suositeltavaa, 
että marginaalia varataan 1,5–2 senttimetriä joka suuntaan.

Partituuri ja siihen liittyvät tiedot

Teos on toimitettu Music Finlandiin vasta sitten kun sen koko partituuri on 
lähetetty nuotistoon. Vajaita tai puutteellisia nuottimateriaaleja (esim. 
vain osa teoksesta tai pelkät stemmat) emme käsittele.

Partituurissa tulee näkyä seuraavat teosta koskevat tiedot tarvittaessa 
erillisellä nimiö-, instrumentaatio- tai ohjesivulla:
• teoksen nimi, sävellysvuosi ja tarvittaessa tieto versiosta tai revisiosta 
• teoksen osat ja niiden kestot, myös koko teoksen kesto on hyvä mainita
• soittajien määrä ja sivusoittimet sekä transponoivien soittimien 

transpositiot
• lyömäsoitinsektion kaikki tarvittavat soittimet luetellaan. Patarumpua 

ei lasketa lyömäsoitinsektioon
• mahdolliset muut soittimet
• jousiston koko (esim. 8-8-6-4-4 desks, tai 16-16-12-8-8 players) ja 

divisit

Music Finlandin levittämiin partituureihin tehdään nuotistossa 
ulkoasultaan yhtenäiset kannet, joihin tulee säveltäjän ja teoksen nimi, 
mahdollinen lisänimi, kokoonpanotieto, sävellysvuosi sekä tekstin tekijän 
nimi. Kaikki muut tiedot käyvät ilmi säveltäjän lähettämillä nimiö- ja 
instrumentaatiosivuilla.
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Moniosaisen teoksen kaikkien osien ja selityssivujen tulee olla yhdessä 
tiedostossa, eikä niin, että jokainen osa on oma tiedostonsa. Säveltäjä siis 
koostaa kokonaisuuden ennen sen lähettämistä Music Finlandiin. Myös 
sivunumeroinnin tulee olla juokseva eli jatkua osasta toiseen, ei niin, että 
uusi osa alkaa jälleen sivulta 1. Mahdolliset tyhjät sivut osien välillä tulee 
liittää mukaan. Partituuri kannattaa oikolukea useaan kertaan ennen sen 
toimittamista eteenpäin. 

Partituurit arkistoidaan Music Finlandin nuotistoon PDF-muodossa ja ne 
julkaistaan internetissä digitaalisella promootioleimalla varustettuina 
näytekappaleina.

Stemmojen toimittaminen

Stemmoihin pätevät samat ohjeet kuin partituurin toimittamiseen: 
jokainen erillinen soitinstemmatiedosto sisältää koko teoksen, mukaan 
lukien kansilehden ja selityssivut. Tiedostonimestä tulee käydä ilmi 
stemman soitin, esim:  Sinfonia3.klarinetti1.pdf 

Erityisen huolellisesti kannattaa suunnitella sivunkääntöpaikat. Normaali 
käytäntö on, että tauko on parittoman sivun lopussa. Kertauskohtiin 
ei sijoiteta sivunkääntöä. Sivunkääntöpaikat merkitään tarvittaessa 
kirjaimilla v.s. (volti subito, käännä äkkiä tai suomeksi ‘vaihda sivua’). 

Ohjeita stemmojen toimittamiseen Music Finlandiin: 
• kaikki stemmat toimitetaan Music Finlandiin yhdellä kertaa, ei 

stemma kerrallaan
• vain yksi soitin per stemma, koko teos (kaikki osat) yhdessä tiedostossa
• Music Finland ei irrota stemmoja lähetettyjen nuottitiedostojen 

partituureista vaan stemmat toimitetaan nuotistoon erillisinä 
editoituina tiedostoina

• muista mahdollinen transpositio, ja ilmoita se soittimen nimen 
yhteydessä etusivulla

• suositeltavin orkesteristemmojen koko on ”oma koko”, myös A4 käy 
tarvittaessa

• oikolue stemmat aina ennen niiden toimittamista eteenpäin

Käsin puhtaaksikirjoitetut stemmat kirjoitetaan 10- tai 12-linjaiselle 
paperille. Kokoina käyvät A4 ja ”oma koko”. 

Music Finland ei kustanna säveltäjäasiakkaiden teosten esitysmateriaalien 
puhtaaksikirjoitusta.
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Erikoistilanteet

Mikäli nuottimateriaali vaatii normaalista poikkeavia työvaiheita, 
esimerkiksi kolmen sivun aukeaman tai irrallisen apusivun, tulee siitä aina 
ilmoittaa, kun materiaalia toimitetaan Music Finlandiin. Myös poikkeava 
sivunumerointi ja tyhjät sivut on syytä mainita. Ilman eri ohjeita nuotit 
tulostetaan sellaisina, kuin ne ovat toimitetuissa tiedostoissa. 

PDF-tiedostoa toimittaessa tulee pitää huoli siitä, että tiedostoon 
liitetään mukaan kaikki fontit. Näin nuotit tulostuvat Music Finlandissa 
erikoismerkkeineen kuten on tarkoitettu. 

Teoksen esiversiot ja myöhemmät versiot

Music Finland ottaa välitettäväksi vain teoksen valmiin version. Valmiiksi 
teos tulkitaan silloin, kun säveltäjä ilmoittaa sen olevan julkisesti 
välitettävissä. 

Ei-valmiiden teosten nuottimateriaalin valmistamisen voi tilata Music 
Finlandista maksullisena kopiopalveluna. Palveluun sovelletaan Music 
Finlandin kopiohinnastoa. Jälkityöstä, kuten kansista, sidonnasta 
tai stemmojen teippauksesta, peritään kappalekohtainen hinta. 
Kopiohinnaston saa Music Finlandista. 

Jos Music Finlandiin jo toimitettuun lopulliseen teokseen tulee korjauksia, 
tai teos vaatii suuremman revision, se toimitetaan nuotistoon normaaliin 
tapaan. Uuden version partituurista ja stemmoista sekä tiedostonimestä 
tulee käydä ilmi, että kyseessä on muokattu versio (esim. merkinnällä 
”versio 1.6.2011”, tai ”v. 1.2”).

Teoksesta saattaa olla myös useita rinnakkaisia versioita. 
Nuottimateriaaliin tulee merkitä selvästi versiotunnisteet, jotta eri versiot 
on helppo erottaa toisistaan. Versionumeroita voi antaa esim. vuosiluvun 
mukaan tai aakkosten mukaan, ”versio 2011”, ”Versio B”, tai kuvailemalla, 
esimerkiksi ”versio kamariorkesterille”, ”versio puhallinorkesterille”.  

Toimitusaikataulut

Materiaalin toimitusaika riippuu materiaalin laajuudesta. Pienen 
kamarimusiikkiteoksen stemmat valmistuvat yleensä viikossa. Laajan 
teoksen toimitusaika on kaksi viikkoa. Uudet teokset tehdään siinä 
järjestyksessä kuin ne on toimitettu Music Finlandiin. Loma-aikana 
toimitusajat saattavat vaihdella.
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Säveltäjän tulee ottaa valmistusaikataulut huomioon teostensa 
toimitusaikatauluista sopiessa. Mahdolliset kiiretyöt pyritään sovittamaan 
osaksi Music Finlandin aikatauluja, mutta säveltäjän tulee olla siitä 
yhteydessä hyvissä ajoin etukäteen. 

Tekijäkappaleet ja oman teoksen nuottien ostaminen

Säveltäjä saa kolme (3) ilmaista tekijäkappaletta jokaisen Music 
Finlandiin toimittamansa teoksen partituurista. Lisäksi säveltäjälle 
tehdään kamarimusiikin stemmoja yksi kokonainen esitysmateriaali. 
Sitä vastoin orkesteriteosten stemmat eivät sisälly säveltäjän 
tekijäkappaleisiin. Valmiin teoksen tekijäkappaleet toimitetaan 
säveltäjälle automaattisesti teoksen tultua Music Finlandin välitettäväksi, 
ellei säveltäjä ilmoita muuta. 

Säveltäjä voi ostaa oman teoksensa partituureja ja 
kamarimusiikkistemmoja tai vuokrata orkesteriteoksensa 
esitysmateriaalin 60 % alennuksella. Pyydettäessä Music Finland 
lähettää säveltäjän teosten nuotteja hänen toivomilleen tahoille. Tällöin 
säveltäjältä peritään nuotin hinnan lisäksi postikulut. 

Tekijänoikeus ja tekstin käyttölupa

Säveltäjän toimitettua teoksen Music Finlandin nuotistoon hänellä säilyy 
siihen kaikki hänelle aiemminkin kuuluneet oikeudet.  Music Finlandilla 
on ainoastaan kopiointi- ja välitysoikeus säveltäjäasiakkaidensa teosten 
nuotteihin. 

Sitä vastoin Music Finlandilla ei ole oikeutta kopioida ja välittää teokseen 
liittyvää suojattua tekstiä ilman tekstin tekijän lupaa. Säveltäjän on itse 
pyydettävä tekstin tekijän toimittamaan Music Finlandille sävellykseen 
liittyvän tekstin käyttölupa. Käyttölupalomake löytyy Music Finlandin 
sivulta musicfinland.fi/fi/palvelut/nuotisto kohdasta Säveltäjäpalvelut. 
Music Finland ei välitä tekstiä sisältäviä teoksia ennen kuin tekstin 
käyttölupalomake on toimitettu Music Finlandiin.

Music Finlandille toimitetut teostiedot eivät siirry Teoston teosrekisteriin. 
Esityskorvausten varmistamiseksi säveltäjän on siksi huolehdittava itse 
teosilmoitustensa toimittamisesta Teostoon.
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Kustannetut teokset
Vaikka Music Finland välittää vain säveltäjäasiakkaidensa 
kustantamattomia teoksia, se kerää ja luetteloi myös kustannettujen 
teosten nuotteja. Tämän aineiston osalta teemme paljon yhteistyötä 
kustantajien kanssa. Mikäli säveltäjäasiakkaan Music Finlandin 
levityksessä oleva teos kustannetaan, on hän velvollinen ilmoittamaan 
siitä nuotistoon. Tämän jälkeen teoksesta jää yksi arkistokappale 
nuotistoon, mutta sen välitys Music Finlandin toimesta päättyy. Teoksen 
tiedot nuottikatalogissa ja säveltäjän teosluetteloissa säilyvät edelleen.

Notaatiopiste
Music Finlandin tiloissa on varattu säveltäjäasiakkaiden käyttöön kaksi 
tietokonetta, joihin on asennettu Finale- ja Sibelius-ohjelmat sekä 
Windows- että Mac-ympäristössä. Näiden tarkoitus on tukea säveltäjää 
teoksen nuottimateriaalin editoinnin loppuvaiheessa. Notaatiopisteellä 
voi muun muassa tulostaa vedoksia nuoteista (A4, A3) sekä tehdä viime 
hetken korjauksia/muutoksia ennen teoksen toimittamista esittäjille 
tai Music Finlandin nuotistoon. Koneet ovat säveltäjien käytettävissä 
nuotiston aukioloaikoina ja niistä on tehtävä varaus etukäteen puhelimitse 
tai sähköpostitse. 

Äänitearkisto
Music Finland ylläpitää myös suomalaisen musiikin äänitekokoelmaa. 
Arkistossamme on kattava kokoelma suomalaisten säveltäjien teosten 
levytyksiä ja konserttitaltiointeja, jotka ovat paikan päällä kuunneltavissa. 
Säveltäjä voi toimittaa äänitteitä Music Finlandin äänitearkistoon, mutta 
Music Finlandilla ei ole lupaa kopioida ja lähettää niitä muille. 
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Composers & Repertoire -sivusto
Music Finlandin verkkosivujen yhteydessä toimiva Composers & Repertoire 
-sivusto esittelee suomalaisia säveltäjiä ja heidän teoksiaan osoitteessa 
composers.musicfinland.fi. Sivusto koostuu kolmesta osiosta:

• Sheet Music Catalogue on yhtenevä Music Finlandin nuottikatalogin 
kanssa. Kaikki nuotistoon toimitetut teokset päätyvät tähän 
tietokantaan, ellei säveltäjä erikseen toivo, että teostietoja ei julkaista. 
Nuottikatalogia voi selata joko aakkosjärjestyksessä säveltäjittäin tai 
sävellysvuoden mukaan kronologisessa järjestyksessä. Sivulla on myös 
hakutoiminto, jonka advanced search -ominaisuuksia käyttämällä 
nuottikannasta voi etsiä teoksia kokoonpanon, sävellysvuoden ja/
tai sävellyksen keston perusteella. Katalogi sisältää sekä kustannetut 
teokset joista Music Finlandin nuotistossa on arkistokappaleet että 
kaikki kustantamattomat teokset joiden nuotteja Music Finland 
välittää. Useista Music Finlandissa levityksessä olevista partituureista 
on tutustumista varten sivulla ladattavissa PDF-näytetiedosto. 
Esitysmateriaalit voi tilata nuotistostamme sähköpostitse tai 
puhelimitse, tai ne voi ostaa luottokortilla suoraan verkkokaupasta 
(add to shopping cart). Huomaathan, että säveltäjäasiakkaan 
60% alennusta hänen omien sävellystensä nuoteista ei voida ottaa 
huomioon verkkokaupassa.

• Composer Profiles -osiossa on yli 200 säveltäjäprofiilisivua. Säveltäjien 
profiilisivuja voi selata säveltäjän nimen tai syntymävuoden 
perusteella. Säveltäjien profiilisivut ovat nuottikatalogista erillinen 
kokonaisuus. Kunkin säveltäjän sivulla on nähtävissä teosluettelo, 
diskografia, linkitys säveltäjän omille nettisivuille, pressikuvapankki, 
mikäli säveltäjä niin haluaa, sekä mahdolliset tulevat kanta- ja 
ulkomaan esitykset, jotka säveltäjä on Music Finlandille ilmoittanut. 
Osaan profiilisivuista kytkeytyy myös artikkeleita, joissa kerrotaan 
kyseisestä säveltäjästä (see also). Säveltäjät voivat itse lähettää 
puuttuvia teostietojaan profiilisivulle add new work -lomakkeen 
kautta. Lomakkeeseen voi halutessaan liittää samalla nuottitiedoston.

• Concert Calendar kokoaa yhteen suomalaisen nykymusiikin esitykset 
ulkomailla sekä kantaesitykset kotimaassa. Säveltäjien toivotaan 
ilmoittavan tulevista teostensa esityksistä add new event -lomakkeen 
kautta. 
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Viestintä
Music Finlandin englanninkielisillä pääverkkosivuilla osoitteessa 
musicfinland.fi/en uutisoimme laaja-alaisesti suomalaisesta musiikista 
kansainvälisellä kentällä, julkaisemme artikkeleita ja kerromme Music 
Finlandin kansainvälisistä hankkeista. Sivut toimivat myös apuna 
musiikkialan ammattilaisille, jotka etsivät tietoa suomalaisesta 
musiikista ja musiikkialasta. Composers & Repertoire -sivusto täydentää 
taidemusiikin osalta Music Finlandin englanninkielisiä verkkosivuja. 

Suomenkieliset verkkosivumme palvelevat pääasiassa musiikkialan 
ammattilaisia. Sivuilta löytyy tietoa musiikkivientihankkeista, alan 
tilastoista, nuotistosta ja säveltäjäpalveluista. Sivuilla julkaistaan myös 
ajankohtaisia alan kuulumisia sekä keskustelua avaavia puheenvuoroja.

Sosiaalisessa mediassa Music Finland tuo esiin suomalaista musiikkia ja 
musiikin esittäjiä. Löydät meidät seuraavista osoitteista:
facebook.com/musicfinland
@musicfinland
vimeo.com/musicfinland

Music Finland lähettää säännöllisin väliajoin suomalaisesta 
klassisesta ja nykymusiikista kertovan englanninkielisen uutiskirjeen 
laajalle kansainväliselle vastaanottajajoukolle. Lisäksi lähetämme 
partituurimusiikista kiinnostuneille tietoa nuotistomme uusista 
teoksista. Suomalaisille asiakkaillemme suunnatussa Musiikkivienti-
uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa ajankohtaisista vientihankkeista 
ja rahoitusmahdollisuuksista. Uutiskirjeiden vastaanottajaksi voi liittyä 
englanninkielisillä verkkosivuillamme tai ottamalla meihin yhteyttä. 
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Tapahtumat
Music Finland osallistuu vuosittain useisiin kansainvälisiin ammattilais- ja 
messutapahtumiin, kuten Frankfurtin Musiikkimessuille ja Classical:NEXT-
tapahtumaan. Näissä tapahtumissa osastollamme nostetaan esille 
suomalaisia säveltäjiä ja heidän teoksiaan. Kotimaassa järjestettäviin 
tapahtumiin saatetaan osallistua esimerkiksi nuottinäyttelyiden 
muodossa. Säveltäjäasiakkaidemme nuottijulkaisuja on mukana näissä 
tapahtumissa. Messuilla on jaossa myös painettuja katalogeja, joihin on 
koottu suomalaista partituurimusiikkia soitinryhmittäin. 

Ammattilaisvierailut ja 
edistämishankkeet
Music Finland tuo Suomeen vuosittain lukuisia kansainvälisiä 
ammattilaisia, kuten taiteellisia johtajia ja median edustajia, 
tutustumaan maamme taidemusiikkikenttään. Usein nämä vierailut 
tehdään yhteistyössä nykymusiikkiin keskittyvien festivaalien kanssa, 
jolloin vieraille tarjoutuu mahdollisuus lyhyessäkin ajassa kuulla useiden 
suomalaisteosten esityksiä ja verkottua niin säveltäjien kuin alan 
muidenkin toimijoiden kanssa. Music Finland järjestää myös erilaisia 
laajamuotoisempia edistämishankkeita, kuten vuosina 2010–2012 
toteutettu Tune In – Contemporary Music from Finland.
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Tuet
Music Finland kanavoi alan toimijoille erilaisia kansainvälistymistä 
edistäviä tukia avustusten muodossa. Säveltäjien on mahdollista 
hakea Teosvientitukea, jota voi käyttää sävellyksen vientiä edistäviin 
toimenpiteisiin tai vaikkapa kuluihin, joita aiheutuu matkustettaessa 
paikalle teoksen ulkomaiseen esitykseen. Lisää tietoa Music Finlandin 
kanavoimista tuista löytyy suomenkielisiltä nettisivuilta osoitteessa 
musicfinland.fi/fi (Tuet ja tapahtumat).

Music Finland tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden henkilökohtaisesti 
räätälöityyn mentorointiin ja tarjoaa samalla musiikkialan käyttöön 
laajan kansainvälisen kontaktiverkostonsa. Mentorointisessioiden lisäksi 
Music Finland järjestää erilaisia kansainvälistymisen valmennusohjelmia, 
työpajoja ja seminaareja musiikkialan ammattilaisille vientihankkeiden 
ja tapahtumien yhteydessä. Näistä esimerkkinä mainittakoon erityisesti 
säveltäjille ja muusikoille suunnattu Lentoon-ohjelma, joka toteutettiin 
vuonna 2013.

Mentorointi ja osaamisen 
kasvattaminen
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Yhteystiedot

Kari Laitinen
Tietopalvelupäällikkö

kari.laitinen@musicfinland.fi
+358 (0)50 367 4703

Paulina Partanen
Tuotantopäällikkö, nuottipalvelut
paulina.partanen@musicfinland.fi

+358 (0)40 741 2486

Music Finland
Urho Kekkosen katu 2 C, 6. kerros

00100 Helsinki, Finland

musiclibrary@musicfinland.fi
+358 (0)20 730 2232 (Nuotisto)

Tuuli Grönroos
Tietopalveluasiantuntija

tuuli.gronroos@musicfinland.fi
+358 (0)40 562 4459

Kristiina Vuorela
Promootio- ja projektipäällikkö

kristiina.vuorela@musicfinland.fi
+358 (0)40 516 0656

Heli Lampi
Tiimijohtaja, promootio ja viestintä

heli.lampi@musicfinland.fi
+358 (0)50 382 8934
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