
Uusi luovan alan keskittymä Helsingin keskustaan
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ja Music Finland ry muuttavat vuoden 2014 keväällä Lauttasaaresta Helsingin ytimeen, Kampin
Huippuun. Mukana yhteisessä tilakeskittymässä ovat myös Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry, Suomen Säveltäjät ry, Suomen
Musiikkikustantajat ry ja Tekijänoikeuden tietokeskuksen kirjasto ja tietopalvelu.

Keskittymän tavoitteena on tiivistää entisestään toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja tuoda luovan alan järjestöt lähemmäs jäsenistöään ja
asiakaskuntaansa.

”Teoston perustehtävänä on mahdollistaa suomalaisen musiikintekijän menestyminen. Perustehtävämme toteutumiseksi teemme paljon yhteistyötä niin
jäsenjärjestöjemme kuin muidenkin tahojen kanssa. Yhteistyön tehostamisen kannalta on hienoa, että saimme näin monta musiikkialan toimijaa yhteiseen
tilakeskittymään kanssamme. Uutta toimitilaa valittaessa pidimme tärkeänä myös sitä, että olisimme mahdollisimman helposti musiikintekijöiden
tavoitettavissa ja lähestyttävissä. Sijainti kaupungin keskustassa vastasi tähän tarpeeseen mainiosti”, kertoo Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä.

Musiikkialan toimijoiden mukana Kampin Huippuun muuttaa keväällä 2014 myös Tekijänoikeuden tietokeskuksen kirjasto ja tietopalvelu. Myös muiden
luovan alan organisaatioiden muuttamisesta samaan tilakeskittymään neuvotellaan parhaillaan.

”Haluamme olla lähellä sekä asiakkaitamme että yhteistyökumppaneitamme. Uudet tilat on suunniteltu alusta asti niin, että hyödynnämme synergiaedut,
joita saamme siitä että olemme lähellä muita alan toimijoita. Tavoitteenamme on, että uudet toimitilat mahdollistavat myös yhteistyön tiivistämisen muiden
luovien alojen toimijoiden kanssa”, sanoo Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen.
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Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että
Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme
musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti
ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä
koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo 85 vuotta. Rakkaudesta musiikkiin.

Teosto edustaa 27 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna
2012 kotimaasta esityskorvauksia 46,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulujen vähentämisen jälkeen tilitetään 87 prosenttia musiikintekijöille ja -
kustantajille.

Music Finland edistää suomalaisen musiikin menestystä ja tuntemusta kotimaassa ja kansainvälisesti. Music Finland järjestää ja tarjoaa useita erilaisia
palveluja, markkinointiohjelmia, tapahtumia, mahdollisuuksia verkostoitumiseen, koulutusta, konsultointia, tukea, tutkimuksia, tietoa ja rahoitusohjelmia.
Toiminnan tarkoituksena on suomalaisen musiikin ja alan yritysten menestymisen edistäminen sekä suomalaisen musiikin vientitulojen kasvattaminen.
Music Finland syntyi Music Export Finlandin ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimicin yhdistyessä.


