MES:n tukitoiminta 2017
Säätiö toteutti tarkoitustaan viidentenä toimintavuotenaan myöntämällä tukea eri tehtäväalueille yhteensä noin
2,7 milj. euroa. Summa jakautui eri tehtäväalueille seuraavasti:
Äänitetuotanto
Elävän musiikin hankkeet
Kuoromatkat
Audiovisuaalinen musiikkituotanto
Markkinointi- ja vienti
Työskentely
Koulutustoiminta
Julkaisutoiminta
Tutkimus
Muut avustukset

394 033,00
929 120,00
92 000,00
241 737,00
217 875,00
676 000,00
40 000,00
60 000,00
20 000,00
10 000,00
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euroa ( *
euroa (**
euroa
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euroa YHTEENSÄ 2 680 765,00 euroa

(* Summa sisältää OKM:n VAKA-tuen osuuden 340,000 euroa)
(** Kuoromatkatuki on rahoitettu OKM:n erityisavustuksella)
Hakemuksia MESille tehtiin noin 3 800 kpl, joista myönteisen päätöksen sai (38 %) 1 448 hakemusta.
Äänitetuotantotuki
Äänitetukea (160 700 euroa) myönnettiin 221 uudelle kotimaiselle äänitteelle, joista 167 kpl oli kevyen musiikin levyjä,
54 kpl vakavan. Tuesta noin 58 % meni kevyelle musiikille. Vakavan musiikin osuus oli 42 %.
Artistiuratuen (233 333 euroa) päätöksiä tehtiin 14, jonka osuus koko äänitetuotantotuesta oli noin 59 %.
Tuki sisälsi kaikkiaan 204 kpl kevyen musiikin tuotantoa, keskimääräinen tuki yksittäiselle tuotannolle oli noin
1.140 euroa.
Elävän musiikin tuki
Elävän musiikin tukea myönnettiin 509 erilaiselle hankkeelle. Näistä noin 93 % toteutettiin kotimaassa, 7 % ulkomailla.
Kevyen musiikin osuus tuesta oli noin 79 %, vakavan 21 %.
Kuoromatkatuki
Kuorojen ulkomaanmatkatukea myönnettiin 28 erilaiselle hankkeelle.
Audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki
AV-tukea myönnettiin 147 musiikkivideolle ja 9 musiikkidokumentille/musiikkiohjelmalle. Muita audiovisuaalisen alan
tuotantoja koskevia päätöksiä tehtiin 19 kpl. Tuetut tuotannot koskivat pääasiassa kevyttä musiikkia.
Markkinointi- ja vientituki
Markkinointi- ja vientitukea myönnettiin 65 erilaiselle musiikkialan markkinointi- ja vientihankkeelle, jotka
pääosin edustivat kevyttä musiikkia.
Työskentelytuki
Työskentelytukipäätöksiä tehtiin 396 kpl. Pääasiassa työskentelytukijaksot olivat yhden kuukauden pituisia.
Suurin osa koski kevyen musiikin alaa.
Koulutustuki
Koulutustukea myönnettiin 21 koulutustapahtumaan, joista 13 oli vakavan ja 8 kevyen musiikin hanketta.
Julkaisutuki
Julkaisutukea myönnettiin 45 nuottijulkaisulle.
Tutkimustuki
Tutkimustuen päätöksiä tehtiin kymmenen.
Muut avustukset
Edellä oleviin tehtäväalueihin kuulumattomia päätöksiä tehtiin neljä.

