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Rahoitusnäkymät
Valtion ensi vuoden budjetissa on luvassa korotuksia eloku-
valle. Tuotantotukirahoihin on tulossa parin miljoonaan eu-
ron lisäys. Lisäksi mm. digitaaliseen sisältötuotantoon ohja-
taan uutta rahaa. Hyvä näin, suunta on oikea. Pitkä eloku-
va tarvitsee lisää rahaa, jotta muutama vuosi sitten alkanut 
kotimaisen elokuvan ja katsojien lämmennyt suhde ei pääse 
kylmenemään uudestaan. Digitaalinen kulttuurikin on jo ai-
nakin eteisessä. On korkea aika kiinnittää vakavampaa huo-
miota siihen, millaista sisältöä (teoksia, ohjelmia, palvelui-
ta...) se kykenisi tarjoamaan.

Mutta mitä tapahtuu dokumenttielokuvan, lyhyteloku-
van ja mediataiteen rahoitukselle? Tänä syksynä on pitkälli-
sen kädenväännön jälkeen lopulta hyväksytty uusi tekijänoi-
keuslaki, joka turvaa hyvitysmaksun säilymisen – ja sitä kaut-
ta AVEKin perusrahoituksen – mutta ei vielä takaa maksun 
tason säilymistä nykyisenkaltaisena eikä siten maksukerty-
män myönteistä kehitystä. 

Hyvitysmaksu ulotettiin kuluvan vuoden maaliskuussa 
koskemaan myös digitaalisia kiinteämuistisia laitteita. Muu-
tos oli erittäin tervetullut ja tekijänoikeusjärjestöjen jo pitkään 
esittämä. Sen avulla on mahdollisuus saada pieni osuus laittei-
siin ja tekniikkaan uhratuista varoista kohdennettuksi olen-
naiseen. Ilman kiinnostavia sisältöjä ei laitteilla ole käyttöä. 
Samaan aikaan kuitenkin tyhjien DVD-levyjen maksut laski-
vat reilulla kolmanneksella. Videokaseteista kerättävät mak-
sut vähenevät myös kiihtyvää vauhtia. Täyttä varmuutta ei ole, 
miten tässä tilanteessa onnistutaan pitämään hyvitysmaksu-
kertymän tuotto riittävän korkealla, jotta siitä voisi aidosti ol-
la hyötyä elokuva- ja muun ohjelmatuotannon kannalta.

AVEK käyttää huomattavan osan sille osoitetusta hyvi-
tysmaksun tuotosta lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä me-
diataidetuotantojen rahoittamiseen. Toimikaudella 2004/05 
tuotantotuen osuus oli 83% edistämisvaroista. AVEKin tuo-
tantotukivarat ovat kuitenkin vain  osa dokumentti- ja lyhyt-
elokuvatuotannon rahoituksesta. Yleisradion taloudellinen 
tilanne on kiristynyt. Muiden huolien ohella yhtiö joutuu 
miettimään, miten korvata muiden tv-yhtiöiden sille mak-
samat toimilupamaksut, jotka lakkaavat siirryttäessä koko-
naan digiaikaan vajaan kahden vuoden päästä. YLE on ohjan-
nut osan maksun tuotoista yhtiön ulkopuolella tuotettavan 
riippumattoman tuotannon rahoitukseen. Taloudelliset pai-

neet saatavat aiheuttaa sen, että nykyistä suurempi osa ohjel-
mistoa tehdään yhtiön omana tuotantona, mikä puolestaan 
voi vaikuttaa hyvinkin haitallisesti dokumentti- ja lyhytelo-
kuvatuotantoon. Kolmas rahoituksen tukijalka on Suomen 
elokuvasäätiö, jolla on muitakin velvoitteita kuin lyhyt- ja 
dokumenttielokuvat. Onnistuuko SES pitämään dokument-
tielokuvan aseman riittävän vahvana pitkän elokuvan ja tv-
tuotannon puristuksessa.

Numeron teema koskettelee tuottajan työtä. Tuottaja-
han on – tai ainakin hänen pitäisi olla – tekijän paras kaveri. 
Tuottaja vapauttaa tekijän luovaan toimintaan ottamalla hoi-
taakseen ikävät realiteetit kuten rahoituksen haalimisen ja 
valmiin teoksen markkinoinnin. Tuottaja toimii toki myös 
ohjaajan rinnalla etsimässä parhaita ratkaisuja elokuvan val-
mistamiseksi. Parhaillaan on käynnissä mielenkiintoinen ja 
yllättävänkin ärhäkkä keskustelu, jossa puhutaan tuottajan ja 
tekijöiden suhteesta. Myöskään jälkimmäisten keskinäinen 
suhde ei näytä olevan ongelmaton. Palaamme toivottavasti 
asiaan seuraavassa numerossa.

Kotimaisen rahan vähäisyys ei ole tehnyt tuottajan työtä 
helpoksi, eikä se sellaiseksi muutu parin miljoonan lisäyksel-
lä, varsinkin jos samaan aikaan muiden rahoituslähteiden ti-
lanne muuttuu epävarmemmaksi. Erityisesti dokumentti- ja 
lyhytelokuvan puolella useiden vuosien ajan hyvin toiminut 
ns. kolmikantamalli edellyttää, että kaikki sen osapuolet eli 
YLE, SES ja AVEK ovat taloudellisesti riittävän vahvoja.

Kansainvälinen raha tarjoaa yhden mahdollisuuden pai-
kata kotimaista rahoitusvajetta, mutta sen hankkimisessa on 
omat metkunsa. Kansainvälisen rahan saaminen ei myöskään 
ole ilmaista. Ulkomaille on huono mennä neuvottelemaan 
tyhjätaskuna. Sellaisella tuotannolla, jolla ei ole kotimaan ra-
hoitusta – johon toisin sanoen ei uskota kotimaassa  – ei juuri 
ole mahdollisuuksia kansainvälisissä rahastoissa tai tuottaja-
kollegoiden pöydissä.

Mielenkiintoisen mahdollisuuden muodostaa myös alu-
eellinen rahoitus. Toinen Suomi –projekti on osoittanut, että 
maakunnista löytyy potentiaalia. Alueellinen rahoitus voi toi-
mia hyvin ”valtakunnallista” rahoitusta täydentävänä. Olen-
naista kuitenkin on, että alueellinen rahoitus on nimenomaan 
peräisin alueellisilta rahastoilta (esim. TE-keskukset ja raken-
nerahastot) tai kerätty suoraan itse alueelta. Elokuvamäärära-
hoista voidaan osoittaa siemenraha tai pesämuna, jolla alueel-
lista rahaa saadaan liikkeelle, mutta määrärahat ovat liian pie-
net, jotta molempien tarpeet voidaan tyydyttää. 

Juha Samola
5.10.2005
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Painopisteitä oli yhtä monta kuin vas-
taajaakin. Muutaman kaikille haas-
tattelemilleni tuottajille yhteisen asi-
an pystyin kuitenkin paikantamaan. 
Vaikka tuottajan rooli koettiin ajoit-
tain hyvin vaativaksi ja stressaavaksi 
työksi, se oli myös hyvin palkitsevaa. 

Kaikki haastateltavani mainitsivat 
tuottajuuden lähtökohtaiseksi edelly-
tykseksi aidon kiinnostuksen käsillä 
olevaan tuotantoon - ”palavan innon”, 
jonka avulla prosessia viedään eteen-
päin silloin, kun vastoinkäymisiä tiel-

le väistämättä tulee. Intohimo työhön 
auttaa, kun idealismi loppuu. 

Hyvän tuottajan ominaisuuksia
Jos käytössäni olisi inhimillisten omi-
naisuuksien eristämiseen kehitetty 
monitoimivatkain, millaisen yli-inhi-
millisen talentin saisin sekoitettua vii-
den haastateltavani ja heidän mainit-
semiensa ideaaliominaisuuksien pe-
rusteella?

”Tuottaja on henkilö, jonka toi-
minnan pääpaino on taloudellisella 
ja juridisella puolella. Tuottajan teh-
tävänä on mahdollistaa taiteellisesti 
mahdollisimman kunnianhimoisen 
ja kiinnostavan elokuvan tekeminen. 
Tuottajan työssä voivat olla muka-
na myös taiteelliset elementit, mut-
ta pohjimmainen tarkoitus on edelly-
tysten luominen sille, että syntyy elo-
kuvia – tietysti mielellään hyviä elo-
kuvia”, muotoilee useita dokument-
tielokuvia ohjannut ja tuottanut Jou-
ko Aaltonen.

NÄKEMYSTÄ
H y v ä n  t u o t t a j a n  
o m i n a i s u u k s i a
TAUSTATUKI 
OPERATIIVINEN JOHTAJA 
VASTUUN KANTAJA 
TYÖNJOHTAJA 
LUOVA TEKIJÄ
IDEOIJA
VARMISTELIJA
VARASUUNNITELMAN KEKSIJÄ
TIIMINRAKENTAJA
HENGENNOSTATTAJA
NEUVOTTELIJA
ARVIOIJA 
TASAPAINOILIJA
KONTAKTIEN HYÖDYNTÄJÄ
VERKOSTOITUJA
REALISTI

Mitä tarkalleen ottaen elokuvan  
tuotantoprosessissa tekee  
tuottaja-nimikkeellä alkuteksteissä 
näkyvä henkilö, paitsi hankkii elo- 
kuvalle rahoituksen? Tapasin viisi 
tuottajaa tarkoituksenani selvittää 
asiaa. Vastaajina oli sekä dokumentti- 
että lyhytelokuvan ja fiktion tuottajia, 
jo kokeneita, pitkän uran tehneitä  
sekä alalla vielä suhteellisen uusia.

Kirsi  
Gimishanov
Kirjoittaja on 
Kopioston 
tiedottaja
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Kai Nordberg on tuottanut niin 
dokumentteja, lyhytelokuvia kuin 
fiktioita. Myös hän kuvailee tuotta-
jan työtä kokonaisvastuun ottamisek-
si tuotannosta; vastuuksi elokuvan 
konseptin luomisesta, rahoituksesta, 
elokuvan tekemisestä, levittämises-
tä ja markkinoinnista. Näyttelijäntyö-
tä lukuun ottamatta kaikki päätökset 
koordinoidaan tuottajan kautta. 

Nordbergille tuottaminen on jo-
tain enemmän kuin työnjohdollinen 
rooli; Nordberg osallistuu myös tai-
teelliseen prosessiin. Hänen työsken-
telynsä on sisältöä tuottavaa tuotta-
mista ja tämän hän myös mainitsee 
mielekkäimmäksi osaksi tuottajan 
työtä. Tuotannon sujuvuuden edelly-
tyksenä onkin tuottajan järjestelmälli-
syys, jämptiys ja organisointikyky. 

Myös Joonas Berghäll luonnehtii 
itseään luovaksi tuottajaksi, joka on 
usein mukana ideoimassa jo käsikir-
joitusvaiheesta lähtien. Suurelta osin 
tämä johtuu siitä, että ohjaajat, joiden 
kanssa hän työskentelee, ovat usein 
tekemässä ensimmäisiä tuotantojaan. 

Hyvä ominaisuus tuottajalle on 
Nordbergin mukaan ehtymätön kek-
seliäisyys, jonka avulla pienet markki-
nointibudjetit venytetään maksimaa-
liseen käyttöön. Lisäksi tietty nöyryys 
on tuottajalle tarpeen - anteeksipyyn-

tö on lähtökohtaisesti hyvä tapa sovi-
tella kuumenneita tunteita.

Tuottajan kaikkein tärkein omi-
naisuus on Nordbergin mukaan kui-
tenkin kyky ennakoida – kaikki mah-
dolliset pieleen menevät asiat täytyy 
tunnistaa ja miettiä etukäteen; niiden 
varalta täytyy koko ajan olla olemassa 
varasuunnitelma. Työnsä perusprin-
siipiksi Nordberg mainitsee ymmär-
ryksen siitä, että tuottajan täytyy saa-
da kaikki elokuvaan osallistuvat tahot 
tekemään samaa elokuvaa – kahvin-
keittäjän apulaista myöten. 

Pamela Mandart luonnehtii itse-
ään tuottajana ”korttipakan sekoit-
tajaksi”. Tällä hän viittaa pyrkimyk-
seensä tuoda esiin uusia yhdistelmiä 
työryhmän kokoonpanossa; esimer-
kiksi uusia ohjaaja-näyttelijä -kombi-
naatioita. Tuottajan perustehtävä on 
hänellekin varsin selkeä. Taloudellis-
ten edellytysten turvaaminen on se 
kivijalka, joka mahdollistaa työrauhan 
muulle työryhmälle. Kaikki muut 
tuottajan tehtävät tulevat tämän pe-
rustan päälle. 

Ideaalinen tuottaja on Mandartin 
mukaan ehdottomasti joukkuepelaa-
ja, pelinrakentaja, jonka täytyy kan-
nustaa työryhmää ja erityisesti oh-
jaajaa ja olla tiiviisti mukana kaikissa 
kehittelyvaiheissa. Hänellä tulisi olla 

rohkeutta olla eri mieltä ohjaajan rat-
kaisuista ja keskustella niistä rakenta-
vasti.

Liisa Penttilälle ideaalituottaja on 
sopiva kombinaatio päämäärätietoi-
suutta, keskustelutaitoa, neuvottelu-
kykyä sekä ehtymätöntä intoa tehdä 
valitsemaansa työtä. Into on erityisen 
oleellista, koska tuottaja ratkoo mitä 
erilaisimpia tuotannon ongelmia. Jos 
into uupuu, motivaatio ehtyy helposti. 

Penttilä painottaa projektikohtais-
ta arviointia. Vaikka tuotantoyhtiöllä 
on tietty linja, tuottajan täytyy aina ar-
vioida tuotantokohtaisesti, miten va-
lita painotukset taloudellisten ja sisäl-
löllisten tavoitteiden suhteen. Ne eivät 
ole välttämättä ristiriidassa, vaan olen-
naista on löytää oikeanlainen tasapai-
no resurssien välille. Keskustelutaito 
astuu kuvaan, kun sovitusta päämää-
rästä täytyy tehdä monen eri tahon yh-
teinen. Kun tavoitteista on päästy yh-
teisymmärrykseen, tuottajan rooli on 
löytää oikeat ihmiset ja saada heidät 
toteuttamaan yhdessä valittu päämää-
rä. Tuottajan tulee pitää päämäärä sel-
keästi mielessä ja ohjata oikeille urille, 
jos siitä eksytään. 

Penttilä uskoo avoimeen tuotanto-
kulttuuriin. Hänen mukaansa tuotta-
jia leimaa välillä kaikkitietävyys. Par-
haan asiantuntemuksen löytäminen 

Taloudellisten 
edellytysten 
turvaaminen on 
se kivijalka, 
joka mahdollis-
taa työrauhan 
muulle työ- 
ryhmälle. Kaikki 
muut tuottajan 
tehtävät tulevat 
tämän perustan 
päälle. 

Kuva yllä ja 
seuraavalla sivulla:
Koti-ikävä, 
ohj. Petri Kotwica, 
Making Movies Oy 
2005
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on kuitenkin yksi tuottajan perustai-
doista. Tuottajalla on oltava kyky löy-
tää oikea ammattitaito. Tuottajan tu-
lee tunnistaa omat vahvuutensa, ja si-
tä kautta myös rajansa, olla realistinen 
tekemisessään. Kontaktiverkosto on 
tuottajalle äärimmäisen tärkeä. Tuot-
tajan tulee pitää koko ajan silmät au-
ki tekijöiden suhteen, mutta olla ajan 
tasalla myös kirjallisuudessa, taitees-
sa ylipäänsä ja yhteiskunnassa tapah-
tuvista asioita, Penttilä arvioi. 

Tuottajan ja ohjaajan työnjako
Haastateltavani olivat kaikki yhtei-
sessä rintamassa siinä, että tuottaja 
osallistuu jossain määrin myös tuo-
tannon taiteelliseen puoleen. Osallis-
tumisen aste kuitenkin vaihteli. Kuin-
ka paljon tuottaja saa sekaantua oh-
jaajan tontille?

Pamela Mandart erottaa tuotta-
jan ja ohjaajan vastuun; ohjaaja on vas-
tuussa oman visionsa toteutumises-
ta ja välillisesti vastuussa rahoittajille, 
tuottaja taas on suoraan vastuullinen 
rahoittajille. Tämä asettaa tuottajan ja 
ohjaajan tilanteeseen, jossa yhteistyön 
on sujuttava. 

Mandart erottaa kaksi erilaista 
tuottajatyyppiä; tuotantopäällikkö-
tuottajan ja visionäärisen tuottajan. 
Mandart tarkoittaa perinteisellä tuo-

HAASTATELTAVAT:

Liisa Penttilä 
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Tuotantoja: Lentoposti (2002), Ei siihen kuole (2002),  
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Joonas Berghäll 
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Kai Nordberg 
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Fiktioita: Keisarikunta (2004), Puhalluskukkapoika ja Taivaankorjaaja (2002), 
Going to Kansas City (1998). 
Dokumentteja: Kainuun tähti (2004), Rajaseudun poikamiehet (2003), 
sekä lukuisia luontoelokuvia.

Jouko Aaltonen 
(Illume)
Dokumentteja: mm. Lähettiläät (2004), Hengen pelastaja (2004), 
Krasnij Gangut – Punainen Hanko (2003), Kusum (2000)
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tantomallilla edellistä, jossa tuottaja 
johtaa teknisesti tuotannon, mutta ei 
osallistu  kuvaus- eikä jälkituotanto-
vaiheessa ohjaajan valintoihin.

Viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana on Suomessa kuitenkin yleisty-
nyt yhä enemmän tuotannon muihin-
kin puoliin kantaa ottava, Mandartin 
terminologiassa visionäärinen tuotta-
ja. Visionääri toimii ohjaajan työpari-
na ja osallistuu tuotannon johtamisen 
ohella sisällöllisten valintojen pohti-
miseen.

Samoilla linjoilla on Liisa Penttilä; 
”Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, et-
teikö tuottaja tarvittaessa osallistuisi 
myös sisällöllisiin ratkaisuihin”. Tuot-
taja ja ohjaaja ovat asettaneet yhteisiä 
päämääriä, jotka ovat sovittu myös ra-
hoittajien ja muiden yhteistyökump-
paneiden kanssa. Nämä rajat sitovat 
tuotantoyhtiötä. Siksi tuottajalla täy-
tyy olla oikeus puuttua sisältöön. Mut-
ta samalla täytyy muistaa, että ohjaaja 
on taiteilija, jolle täytyy antaa taiteel-
lisia vapauksia sekä työrauha. 

Ohjaajan ja tuottajan yhteis-
työsuhde on tiivis ja pitkä, ja siinä 
käydään monta eritahtista vaihetta 
läpi. Molemminpuolinen luottamus 
on välttämätöntä. Penttilä pyrkii en-
sin selvittämään, mitä maailmaa toi-
nen edustaa. Eriäviä mielipiteitä saa 
olla ja on hyväkin olla, siitä syntyy se-
kä kipinöitä että hedelmällistä kes-
kustelua. Jos sukset sattuisivat me-
nemään ristiin matkan varrella, täy-
tyy ammattimaisesti hoitaa tuotan-
to loppuun. Huolellisilla etukäteis-
keskusteluilla ja yhteisillä päätöksil-
lä kuitenkin vältetään pahimmat ka-
rikot.

Jouko Aaltosen mukaan työnja-
ko tuottajan ja ohjaajan välillä tuo-
tannon taiteellisessa valmistelussa 
ja toteuttamisessa on veteen piirret-
ty viiva. Se elää myös työpari- ja tuo-
tantokohtaisesti. Hyvä tuottaja ym-
märtää omat rajansa. Ilmaisullinen ja 
taiteellinen ratkaisu kuuluu ohjaajal-
le. Tuottaja ei saa käyttää taloudellis-
ta tai työnjohdollista asemaansa vää-
rin. Tuottaja mahdollistaa ohjaajan 
keskittyneen työn, jonka tuloksena 
syntyy taiteellinen tuote. ”Tuottaja 
on se elastinen elementti, joka venyy 
ja antaa tilaa tarpeen mukaan, vais-
ton täytyy sanoa millä tavalla ja missä 
kohdin”, Aaltonen summaa.

Aaltoselle tuottajan työn hedel-
mällisintä sisältöä ovat aiheiden ke-
hittely ja etsiminen, “se prosessi, josta 
elokuva syntyy”. Hän korostaa tuotta-
jan roolia myös tuotannon aikaisem-
massa, ennakkovalmisteluvaiheesees-
sa. Kuvausvaiheessa voi tuottaja siir-
tyä jo vähän taustajoukkoihin. ”Olen 

joustava tuottaja –  käytettävissä sil-
loin, kun minua tarvitaan”, Aaltonen 
sanoo. Aaltosen ”varovaisuutta” selit-
tää se, että työparit ovat vakiintuneita 
ja yhteistyö kestänyt jo pitkään. 

Onko varaa idealismiin?
Berghäll haluaa uskoa idealismin mah-
dollisuuksiin. Elokuva voisi toimia 
herättäjänä. Hän kokee oman suku-
polvensa passiiviseksi; mikään ei kos-
keta eikä kiinnosta, millään ei ole vä-
liä. ”Mulle on tärkeämpää tuottaa si-
sällöllisesti merkityksellisiä elokuvia. 
En itse asiassa halua tehdä rahaa, vaan 
paremminkin hienoja elokuvia. Mi-
nulle riittäisi se, että elättäisin itseni, 
ja saisin tehdä sellaisia elokuvia kuin 
haluan”. 

Myös omia dokumentteja ja fikti-
oita ohjannut Kai Nordberg puoles-
taan suhtautuu kriittisesti idealismiin 
tuottajan työssä. Päivittäisessä työs-
sä tekojen motiivi on useimmiten ta-
loudellinen, eikä tilaa idealismille juu-
ri jää. Hänkään ei kuitenkaan tuottai-
si elokuvaa, jossa väkivalta on viihteen 
väline.

Dokumenttielokuvan tuottami-
sen Aaltosen mielestä tekee kiehtovan 
hankalaksi se, että dokumentti elää 
koko tuotantoprosessinsa ajan. Tuot-
tajalle tämä voi olla stressaavaa. Fikti-
on tuottaminen ja kuvaaminen on par-
haassa tapauksessa hyvin tehdyn etu-
käteissuunnitelman purkua. Fiktio-
ta tehtäessä kuvataan varman päälle, 
vain sellaista materiaalia, jota tullaan 
käyttämään. Dokumentissa ollaan va-
paammalla alueella; usein kannattaa 
luottaa tekijän intuitioon.

Myös Nordbergille dokument-
ti on vapaavyöhyke. Mitä omaperäi-
sempi idea, sitä paremmat mahdol-
lisuudet sillä on päästä tuotantoon. 
Dokumentissa voi tehdä myös ”vää-
riä asioita”, koska virheet voi kor-
jata ja kuvata uudelleen. Ryhmä on 
pienempi ja koko prosessin hallinta 
pienemmässä mittakaavassa. Pitkän 
fiktion ongelmat ovat erityyppisiä. 
Nordbergin näkemyksen mukaan sen 
tekeminen on muuttunut yhä enem-
män teolliseksi prosessiksi, jota tuot-
taja johtaa. 

Keskustelun kääntyessä suoma-
laisen elokuvan vahvuuksiin, huo-
masin tietyn terveen ylpeyden hii-
pivän äänenpainoihin. Vaikka talou-
delliset realiteetit tekevät työstä jos-
kus kohtuuttoman raskasta ja pakot-
tavat kompromisseihin, luottamusta 
omiin visioihin ei tältä joukolta on-
neksi puutu.

Suomalainen dokumenttieloku-
va on ollut jo jonkun aikaa pieni me-
nestystarina maailmalla. Sen vahvuuk-

siksi Aaltonen näkee suuren aiheiden 
kirjon sekä ilmaisullisen ja esteettisen 
omaperäisyyden. Taitava tekijä kään-
tää kansalliset piirteet erityisyydeksi 
ja keinoksi erottautua siitä suunnatto-
masta tarjonnasta, jota maailmalla on. 
Suomalaisen dokumentin vahva mai-
ne on taiteellisesti kiinnostava ilmiö, 
vaikka kaupallisesti sillä ei pienestä 
kielialueesta johtuen ole juuri merki-
tystä, Aaltonen arvioi.

Aaltosen mukaan suomalaisilla on 
varaa tehdä muutakin kuin amerik-
kalaisen mainstreamin mukaista elo-
kuvaa. Angloamerikkalainen narraa-
tio dominoi niin vahvasti, että siitä on 
tullut lähes normi. Suomalaiset eivät 
istu tähän normiin, eivät halua kertoa 
tarinoita samalla tavalla. Tämä normi 
on tullut yhä enemmän myös doku-
menttielokuviin. 

Tuottajan työn  
muutokset
Mandart Production juhlii pian kah-
denkymmenen vuoden kypsää ikään-
sä, tuotantoyhtiö on perustettu vuon-
na 1986. Pitkän uran tehnyt Pamela 
Mandarti arvioi tuottajan työssä ta-
pahtuneita muutoksia käsikirjoitusten 
tarjonnan kautta. Vielä 1980-luvulla 
tuotantoyhtiölle tuli paljon ideoita ja 
käsikirjoituksia. 1990-luvun alussa tv-
kanavat alkoivat tuottaa pitkiä sarjoja 
ja paljon potentiaalisia käsikirjoittajia 
ja ohjaajia siirtyi vapailta markkinoil-
ta vakituiseen työsuhteeseen tv-kana-
ville. Se tarjosi heille hyvän toimeen-
tulon, mutta köyhdytti independent-
tuotantoja. Ideoinnista tuli pakosta 
tuottajavetoista. Tuottajan toimenku-
va monipuolistui; tuottajasta tuli vä-
hitellen luova tekijä ohjaajan rinnalle. 
Vaikka tuottaminen on huomattavas-
ti ammattimaisempaa kuin aikaisem-
min, markkinointihenkisyydessä on 
Mandartin mukaan vielä suuresti pa-
rantamisen varaa.

Aaltosen mielestä ohjaajat eivät 
aikaisemmin saaneet tuotantoyhtiöil-
tä sitä aineellista ja henkistä tukea jo-
ta kaipasivat. Tilanne on tuottamisen 
professionalisoitumisen myötä ko-
hentunut, mutta suomalainen tuot-
taja voisi olla vieläkin kannustavam-
pi. Tuottajalla tulisi olla aito kiinnos-
tus tuotantoon, joka on tekijälleen ai-
na ainutkertainen. 

Liisa Penttilä uskoo, että tule-
vaisuudessa tuotantoyhtiöt kasvavat 
ja keskittyvät edelleen. Pienemmät 
tuotantoyhtiöt, jotka usein myös 
henkilöityvät voimakkaammin tuot-
tajan persoonan mukaan, eivät kui-
tenkaan toivottavasti häviä. Tämä 
takaisi monipuolisen tuotantopoh-
jan säilymisen. 

Suomalaisilla on  
varaa tehdä 
muutakin kuin 
amerikkalaisen 
mainstreamin  
mukaista 
elokuvaa.
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US: Terve, pitäisi tehdä susta jut-
tua kansainvälisten yhteistuotan-
tojen tuottajana, keksitkö jotain?

KP: Käviskö tää: kansainvälinen yh-
teistuotanto ei ole mikään taivaan-
portti josta on paras tepsutella sisään 
niin nopsaan kun se raottuu, vaan on 
paras harkita tarkkaan onko yhteis-
tuotantoon pyrkiminen kaikinpuolin 
eduksi itse elokuvalle ja sen tekemi-
selle ja tekijöille. Alussa yhteistuotan-
to helposti näyttää valtaville rahavir-
roille, mutta totuus voi olla ihan toi-
senlainen. Joissain tapauksissa kuten 
esim. Melancholiassa yhteistuotanto 
onnistui ja mahdollisti itse elokuvan 
valmistumisen; ei siten että tuotta- 
jien tilit pullistelisivat rahaa tuotan-
non loputtua, vaan siten että olosuh-
teiden mielettömyydestä, koko ajan 
muuttuneista vaikeista tilanteista, Ve-
näjän armeijasta, terrorismin vastai-
sesta sodasta jne. johtuen tuotanto-
rakenne ulkomaisine rahoittajineen 
turvasi jatkuvuuden ja laajuudessaan 

itseasiassa kääntyi pikemminkin te-
kijöiden vapaudeksi kuin kahleeksi. 
Kuulostaako tämä liian opettajatäti-
mäiselle?

US: Joo, ja saa kuulostaakin, meil-
lä on tuotannon käytännön ope-
tuksesta puutetta. Mellistähan te-
kee tietysti mieli puhua, kun se nyt 
on suurin ja kaunein suomalainen 
kansainvälinen tuotanto dokkarin 
puolella kautta aikain. Ajatus siitä, 
että monta rahoittajaa on ennem-
min vapaus kuin kahle on taivahan 
tosi, käydäänkö ensin läpi ketä oli 
mukana ja miksi?

KP: YLE, SVT, SFI, DFI, NFTF, 
ZDF-ARTE eli itse asiassa niitä on 
mielestäni keskiverrosti vähän. Tuo-
tannon rahoitusrakenne räätälöitiin 
’tukipohjaiseksi’ ja kapeamuotoiseksi 
just siksi että tekemisen vapaus säilyi-
si. Tv-kanavia haettiin ainoastaan tar-
vittavat ja yks iso eli ZDF Arte ja siel-
tä Grand format -slotti jonka lähes ai-
noana sisältövaatimuksena on filmi, 
väh. 85 min:n pituus ja ohjaajan vahva 
näkemys. Muita pienempiä ennakko-
ostoja ja/tai yhteistuotantotahoja ei 
edes haettu.

US: Kauanko rahoitus kaikkineen 
kesti, siis siitä kun ensimmäinen 
yhteydenotto tehtiin siihen että 
on viimeinen nimi papereissa? Mi-
tä oli kasassa kun siirryitte tuotan-
toon? 

KP: No, oikeastaan PH:n piti tehdä 
koko jutusta jenkeille tilausteos suo-
raanTV-kanavalle yhtenä 10 muus-
ta eurooppalaisesta ohjaajasta ja hän 
oli käynyt epätoivoon saakka jatkuvia 
ei-minnekkään -johtavia neuvottelu-
ja sopimuksesta jo yli vuoden verran 
ennenkuin me päädyimme Vehkalah-
den kautta yksiin. Jenkit unohdettiin 
sen jälkeen, kun ison tv-kanavan tuot-
taja oli käynyt meitä Helsingissä ihan 
tapaamassa ja lausahtanut ’minä ava-
sin teille taivaan portin, tytöt, mutta 
ette näemmä ymmärrä käydä siitä si-
sälle”....toisin sanoen siitä ei syntynyt 
mitään järkevää. 

Syyskuussa 2000 olimme PH: kanssa 
Pietarin liepeillä tutkiskelemassa mm. 
kadettiopistoja ja kävimme Ingusiassa 
pariinkin otteeseen ja siitä seuraavana 
syksynä rahoja hakemaan eli pitchaa-
maan Nordisk Forumiin. Minä sit-

ten jututin zdf:n amsterissa (=idfan ai-
kaan, eli 3 kk myöhemmin). Heidän 
päätöksensä kesti jonkun kuukauden, 
ehkä 6 kk ja itse tuotanto alkoi maa-
liskuussa 2002. Kaikki rahat olivat 
kasassa kun aloitimme.

Riski on tuottajalla
US: Muistan rahoituksen varmis-
tumisen aikaan ajatelleeni, että sii-
tä se hullunmylly alkaa, kun noiden 
kaikkien luona käydään leikkaus-
versiota näyttämässä. 

KP: Kun rahoittajia tai nk. takapiruja 
on tarpeeksi monta, niin kellään heis-
tä ei ole ylivaltaa päätuottajaan näh-
den. Tilanne itse asiassa jännällä ta-
valla kääntyy ihan päinvastoin kuin 
luulisi. Koska he eivät koskaan yhte-
näisesti tai yhteisesti voi olla mitään 
yhtä mieltä, niin psykologisesti tuot-
tajan on helpompi olla se vahvempi ja 
näkemyksellisempi osapuoli. Toisaalta 
en ole vielä koskaan luvannut tai teh-
nyt eri versioita tai edes ajatellut että 
heillä olisi se viimeinen sana. Se sisäl-
lön ja tekijöiden vapauden kannalta. 
Toisaalta taas liittyen rahaan ja kas-
savirtaan ja jatkuvuuteen, on paljon 
helpompi kun kaikkea ei ole sidot-
tu tähän perinteiseen aloitus/kuva-
ukset/off-line jne. -kaavaan vaan kai-
ken voi suunnitella paremmin käytän-
töön pohjautuen. Toki kassavirtakin 
pysyy paremmin etupainotteisena ja 
turvaa jatkumon. Riskin jakautumi-
sen kanssa sillä ei ole tekemistä, kos-
ka riski on lopulta aina vain tuottajal-
la, jos meinaa näissä hommissa jatkaa 
edelleenkin.

US: Ihana kun sanoit tuon, että 
”riski on tuottajalla” tämäkin tuo-
tanto rahoitettiin ensin, ja sitten 
vasta tehtiin. Näin toimii vastuulli-
nen tuottaja! 
Tässähän meillä on alalla aikamois-
ta vääntöä, ja usein myös tekijöi-
den kanssa, jotain on ihan vält-
tämätön pakko kuvata juuri nyt 
ja sitten kun hanketta ei rahoite-
ta, tuottaja ja kaikki rahoittajat 
ovat syypäitä. Todellisuudessa yk-
sin tuottaja kantaa riskin. Onko si-
nulla kokemusta tämänkaltaisis-
ta keskusteluista tekijöiden kans-
sa? Kuinka paljon luulet, että teki-
jöiden vahva halu tuottaa itse joh-
tuu siitä, että on halua ottaa riski 
ja päättää tekemisen aloittamises-
ta aiemmin?  

Ensimmäinen peili
Tuotantoneuvoja Simonen (US) ja tuot-

taja Pervilä (KP) kirjeenvaihdossa, pu-

helimitse ja lopulta vähän nokakkain 

kävivät seuraavanlaisen kysymys- ja 

vastaussession 2.-19.9.05. 

Keskustelu käytiin erissä, koska KP 

löytyi sähköisten viestimien ääreen 

milloin Nurmeksesta, milloin Riikas-

ta ja lopulta palkintoshekki kourassa 

elävänä Lasipalatsista. Keskustelussa 

esiintyy myös ohjaaja Pirjo Honkasalo 

(PH) sekä elokuva Melancholian 3 huo-

netta (MELLI)

Riski on lopulta aina vain 
tuottajalla, jos meinaa 
näissä hommissa jatkaa 
edelleenkin.

Kristiina 
Pervilä
tuottaja, EDN:n 
hallituksen jäsen ja 
Eurodoc -koulutus-
ohjelman seuraava 
englanninkielisen 
ryhmän koulutus-
vastaava 

Ulla Simonen
tuotantoneuvoja,
jota Pervilä on ollut 
auttamassa tuotta-
jan uran alkuun

Artikkelin kuvat:
Melancholian 
3 huonetta, 
ohj. Pirjo Honkasalo, 
Millennium Oy 2004
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KP: On toki kokemusta tuosta kes-
kustelusta paljonkin. Jo silloin kun 
toimin Epidemissä free-tuottajana, 
kävin monien ohjaajien kanssa tuota 
keskustelua. Luulen, että ohjaajien  
halu tuottaa itse lähti ajatuksesta, että 
sitä kautta heillä olisi paremmin kont-
rolli koko tuotantoon. Ja totta on, et-
tä esim. kansallisella tasolla rahoite-
tut ja lähinnä kotimaassa tapahtuvat 
pitkän ajan seurantatyyppiset jutut 
eivät erillistä tuottajaa tarvitsekaan, 
vaan on paljon järkevämpää toteut-
taa nämä mies/nais ja kamera tuotan-
not ihan omana juttunaan. Mutta heti 
kun tullaan monimutkaisempaan tuo-
tantokuvioon, johon liittyy sekä tuo-
tannollinen ja rahallinen isompi ris-
ki, on ohjaajan vinkkelistä helpompaa, 
jos tuottaja hoitaa sen puolen ja ohjaa-
ja voi keskittyä siihen mitä osaa par-
haiten. Riskiä kukaan ei mielellään 
haluaisi, mahdollisen menestyksen 
sattuessa voitolle sen sijaan on help-
po löytää jakajia. Mutta valitettavas-
ti nämä kaksi asiaa kulkevat käsikä-
dessä. Riskiä on kaikissa tuotannoissa 
ja voittoja tulee sitävastoin vain hyvin 
harvoin jos koskaan. 

Muistan hyvin kun eräänä vuonna 
kaikki 6 tuotantoa meni ihan putkeen 
ja yhtiölle jäi se massiivinen 10% sil-
loisten termin mukaan kiinteiden ku-
lujen kattamiseen. Mutta yllätysyllä-
tys, se sen vuoden 7. tuotanto tuli kal-
liimmaksi kuin oli ajateltu eikä se ol-
lut kenenkään ennakoitavissa. Niin 
vaan kävi ja se tarkoitti että kaikki nii-
den muiden juttujen likviditeetti me-
ni sen yhden kattamiseen ja vuoden 
lopputulos oli negatiivinen. Tämä sii-
täkin huolimatta, että yksikään jutuis-
ta ei ollut alirahoitteinen aloitettaes-
sa ja budjetit oli mietitty ja lukkoon-
lyöty yhdessä ohjaajien kanssa. Minä 

ihan itse myös sen ylimenon hyväk-
syin, koska lopputuloksen kannalta se 
oli tarpeellista. Siis kukaan ei halua si-
tä riskiä, mutta jonkun se on kannet-
tava ja jos sen kantaa niin silloin on 
myös oikeutettu mahdolliseen voit-
toon. Tämä koskee myös yhteistuot-
tajia. Ehkä ainoana periaatteena olen 
yrittänyt pitää sitä, etten aloita tuo-
tantoa ennenkuin rahat ovat olemassa 
ja mielellään tilillä saakka, ainakin so-
pimustasolla. 

Toki tilanne,  jolloin on ’pakko’ aloit-
taa kuvaukset, on mulle hyvin tuttu. 
Mutta sen ’pakon’ määritteleminen 
on sitten toinen juttu. Tarkoitan, et-
tä pakko ja riski on pystyttävä arvioi-
maan ja tasapainottamaan siten, ettei 
oravanpyörä -tilanteesen rahoituksen 
suhteen jouduta. Väittäisin että on 
parempi antaa sen ’pakon’ useimmissa 
tapauksessa olla, kuin lähteä väkisin 
rynnimään alirahoitteista tuotantoa 
eteenpäin. Eihän juttu ole ainoastaan 
ne muutamat kuvat, jotka on pakko 
ottaa, vaan niiden tuoma kerrannais-
efekti. Eli yleensä kun liikkeelle on 
lähdetty, niin pakko synnyttää seuraa-
van pakon ja siitä on vaan jatkettava 
eteenpäin ja lopuksi ihan pieni riski 
onkin muuttunut ihan isoksi ja kenen 
on vika????? Taas sen tuottajan, joka 
vei rahat tai sen tyhmän rahoittajan, 
joka ei ymmärrä. 

Olen oikeesti sitä mieltä, ettei niin 
suurta taidetta olekaan josta ei voi 
keskustella ja sitä toteuttaa monel-
la eri tavalla, ja näiden tapojen löytä-
minen on sitten ohjaajan ja tuottajan 
välisestä dialogista ja luottamuksesta 
kiinni. Ohjaajat eivät yleensä ole kiin-
nostuneita rahasta niin kauan kun si-
tä on, mutta toisaalta ainakin mulla 
on se kokemus että mitä parempi oh-
jaaja ja selkeämpi hänen näkemyksen-
sä, sitä helpompi on sen näkemyksen 
muuttaminen rahallisesti toteutetta-
vaan realistiseen muotoon ja siihen 
ON ohjaajan, no matter miten suuri 
taiteilija, otettava kantaa ja sitoudut-
tava. Jos lähtöpelissä kaikki on mah-
dollisimman selvää, niin sitten mat-
kan varrella on myös helpompi kes-
kustella eteentulevista muutoksista ja 
vaikeuksista.

US: Palaan ikäviin rahoittajiin ja 
heidän kohtuuttomiin vaatimuk-
siinsa. Miten käytännön tasol-
la, kuinka paljon vaikutusta eri ra-

hoittajatahoilla oli sisältöön en-
nakkovaiheessa tai leikkausvai-
heessa?

KP: Eipä juuri ollenkaan. Ohjaaja ei 
varmaan koskaan edes tavannut kaik-
kia heitä.

Dialogia ja diktatuuria
US: Tekijät monesti kokevat hy-
väksyttämisvaiheen raskaana, oli-
ko Mellin tapauksessa hyväksyttä-
minen dialogia vai rahoittajien mo-
nologeja? 

KP: Mun mielestä meidän tekijöi-
den pelko on paljolti liioiteltua ja joh-
tuu siitä, kun meillä ei ole tätä hyväk-
syttämisen traditiota ole ollut, niin 
se heti koetaan negatiivisena. Hyväk-
syttämisprosessin merkitystä on lii-
oiteltu, ei kukaan Euroopassa voi pa-
kottaa tekijää tekemään elokuvaa jo-
ta hän ei halua tehdä. Pahin skenario 
on että tv-kanava jättää leffan esittä-
mättä jos ei siitä pidä, mutta jos lop-
putulos vastaa jotakuinkin alkupe-
räisajatusta, niin muuta he eivät voi. 
Tietysti jos myös alunperin on myy-
ty jotain ihan muuta, kun tekijän aja-
tuksessa on ollut tai tuottaja on lu-
paillut jotain mitä ei ole ollut tarkoi-
tuskaan tehdä tai ohjaaja/tekijä ei it-
sekään ole tiennyt mitä on tekemäs-
sä tai tuotantoa on väännetty liian ai-
kaisin käyntiin. Noissa tapauksissa 
niin tuottajan ja kuin tekijän on otet-
tava peili käteen ja katseltava sieltä 
syyllistä. Tietysti joissakin tapauksissa 
on kysymys on ihan tavallisesta kom-
munikaationkyvyn heikkoudesta ja 
kulttuurieroista, jotka voivat olla  
yllättävänkin suuria ihan tässä lähi- 
maastoissakin. Toki ihannetilanne 
olisi että joku lataa kassikaupalla ra-
haa elokuvantekoon ja ei puutu siihen 
millään muotoa, mutta tuo lienee aika 
lapsellinen ja epärealistinen tavoite.

Hyväksyttämisvaiheesta; no voi olla, 
että Mellin rahoittajista jotkut olivat 
ehkä eri mieltä siitä miltä lopputu-
loksen olisi tullut heidän mielestään 
näyttää, mutta lähtökohtaisesti aina 
he saivat sanoa mielipiteensä ja jos sa-
nottavissa oli jotain järkeä, niin mi-
nä välitin sen ohjaajalle ja sitten asias-
ta keskusteltiin.  Jos sanottavaa ei ol-
lut tai siinä ei ollut järkeä, niin perus-
telimme miksi sitä ei huomioitu. Re-
hellisesti sanottuna luulen, että ehkä 
yksi ehdotus on lopputuloksessa mu-

Ensim
m

äinen peili
Ainoana periaatteena olen 
yrittänyt pitää sitä, etten 
aloita tuotantoa ennen-
kuin rahat ovat olemassa .
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kana ja tämä ei välttämättä johdu sii-
tä, että helppohan se on tunnetun oh-
jaajan kanssa touhuta. Esim. meidän 
zdf-setä ei edes tuntenut ohjaajaa en-
tuudestaan. Monologeja en kuunte-
le, rikastuttavaa ja rakentavaa dialogia 
voin käydä.

US: Miten raportointi meni kaik-
kien suuntaan?

KP: Tässäpä hyvä asia! Minä uskon 
että kun kaikki ovat tietoisia suunnil-
leen tasaisesti missä mennään ja mi-
tä tapahtuu, olipa se hyvää tai pahaa, 
niin moni loppuhämminki on sivuu-
tettu jo tekovaiheessa. Meillä on vä-
hän piilossa se nyhräämisen periaate 
ja sitten lopuksi mennään poskipie-
let kireellä näyttämään valmista ja ol-
laan jo hyökkäysasemissa etukäteen, 
jos joku uskaltaa vaikka ihan tavalli-
sen kysymyksen kysyä. Mutta, jos mu-
kana olevat ihmiset, HUOM! ihmi-
set, kaikki ovat vaikka edes sanoin ja 
viestein tietoisia mitä tapahtuu, niin 
he eivät koe tulevansa syrjäytetyiksi ja 
ylimielisesti hyväksikäytetyiksi ja hy-
väksyvät myös toisen tavan tehdä.  

Näin abstraktissa jutussa kuin elo-
kuvaidean myynnissä ja/tai ajatuksen 
muuttamisessa elokuvaksi, vallankin 
dokkarin, on hirvittävän suuri merki-
tys henkilökohtaisella kommunikoin-
titaidolla ja yhteistyökyvyllä olematta 
imelä jees-mies tai -nais. Kun kukaan 
ei voi lähtövaiheessa ihan tarkkaan 
sanoa, miltä lopputulos tulee näyttä-
mään ja kuulostamaan, niin noi asiat 
matkan varrella korostuu entisestään, 
vallankin jos ja kun tuotannossa tulee 
vaikeuksia ja muutoksia aina. Kuiten-
kin elokuvanteossa on ainoastaan yksi 
tie ja se on diktatuuri. Ohjaaja on sitä 
sisällön osalta ja tuottaja tuotannon.
Kompromisseista ei synny kuin keski-
vertoista ongelmajätettä...ohoh...

Tuottajan persoona
US: Kerro nyt miksi tuota työtä 
jaksaa; pää märkänä juokset rahoit-
tajien perässä, väännät ne rahat, 
hoidat kuvaukset, veivaat jälkityöt, 
opettelet taas sen sata uutta tek-
niikkaa ja sitten kun muilla on ens-
kassa kivaa, mietit vaan että tää pi-
täis saada vielä jonnekin esille ja se 
homma ei lopu koskaan. Yhtä anti-
kliimaksia.

KP: Olen saanut olla siinä onnellises-
sa asemassa, että en ole joutunut tuot-
tamaan nk. leipäheittokeikkoja kuin 
ehkä yhden tai kaksi. Joten olen ihan 
oikeasti kiinnostunut sisällön kannal-
ta itse aiheesta, pitänyt tärkeänä et-
tä juuri tästä aiheesta elokuva tehdään 
ja ollut kiinnostunut niistä tekijöistä 
joiden kanssa hommia on tehty.  Kaik-
ki järkkäys ym. paskaduuni saa pal-
jon mielekkäämmän muodon, kun se 
on arvostettu osa elokuvan tekemis-
tä ja sillä on muukin kuin välttämätön 
pakkorooli. Toisaalta sisällöllisesti on 
hienoa kantaa kortensa kekoon jon-
kinlaisena ’peilinä’ ohjaajalle. Ei toi-
vottavasti ole olemassa elokuvanteki-
jää joka olisi niin itseriittoinen, että 
ei missään luovan prosessin vaiheessa 
tuntisi epävarmuutta tai tervettä pel-
koa lopputuloksesta, ja noissa kohdis-
sa tuottaja voi olla se peili tai mielipi-
de tai mitä nyt tarvitaankin, jonka nä-
kemyksellä on merkitystä ja se kan-
nustaa eteenpäin tai rohkaisee palaa-
maan taaksepäin. 

Ajattele myös niitä maailmoja, mai-
ta ja ihmisten tarinoita, joihin on 
työnsä kautta päässyt tutustumaan ja 
oppinut tuntemaan. Sitä puolta tästä 
duunista ei sovi unohtaa ja ilman noi-
ta kokemuksia tuskin tuottajan hom-
mia tekisinkään. Toki viimevuosina 
noita mukavia puolia on entistä vä-
hemmän ja tämä byrokraattipuoli on 
vaan paisunut ja paisunut ja sen mer-
kitys ylikorostunut. Ymmärrän hyvin 
että kontrolli on perusteltua ja sen li-
sääntymiseen on ollut syynsä, mut-
ta kun se tuppaa olemaan niin että ne 
tunnollisemmat tekevät nämä lisä-
hommatkin kuuliaisesti ja ne jotka ha-
luavat systeemiä väärinkäyttää, ne te-
kevät sen edelleenkin ja lisääntynees-
tä kontrollista huolimatta.  

US: No juuri näin. Juuri sitähän sitä 
nykyään täällä toivoo, että tuottaja 
olisi se ensimmäinen peili ja että se 

sama hyvä sisältösparraaja olisi vie-
lä se tunnollinen työmyyräkin.

KP: Pää märkänä osastoon olen alun 
lähtiään ottanut sellaisen asenteen, 
että en juokse kenenkään perässä 
vaan odotan rauhassa oikeaa tilaisuut-
ta ja/tai rahoittajaa tai ehkä keskityn 
luomaan hyvät ja normaalit suhteen 
rahoittajiin yleisellä tasolla ja kuun-
telemaan myös mitä he haluavat. Sit-
ten kun tiedän mitä kukakin hakee ja 
millä ehdoilla, niin on mielekkääm-
pää esittää yhteistyötä kulloisessakin 
tapauksessa oikeille tahoille. Mukaan 
tulevat rahoittajat on valittava tark-
kaan myös siksi, ettei vahingossa mu-
kaan tule niitä, joiden kanssa oikeas-
ti ei voi työskennellä. Sitäpaitsi mie-
lestäni rahoittajat ovat monessa tapa-
uksessa vähän sopulilaumaan verrat-
tava kansanjoukko joka yksilöinä on 
vähän hukassa, mutta näissä open air 
-performanseissa eli pitsaustilanteis-
sa yhteisjoukkona menevät suuntaan 
tai toiseen. En tarkoita halventavassa 
mielessä, mutta näin vaan on. 

Tuottajan täytyy myös persoonana ol-
la olemassa. Meillä on vähän se nur-
kassa seisojan profiili ja anteeksi kun 
olen olemassa -mentaliteetti. Tuot-
taja ei ole ainoastaan hakemassa ra-
haa ohjaajalle ja tämän elokuvalle eli 
jonain sijaiskärsijänä paikalla. Yl-
peyttä omiin tuotantoihinsa on lu-
pa tuntea ja pitääkin. Se näkyy myös 
ulospäin. Muistan, kun hyvän ystäväni 
Anita Oxburgin / Migma Filmin tuot-
tajan kanssa olimme eka kertaa tuki-
rahoilla Cannesissa, joku mip se oli, 
yli 10 vuotta sitten ja kaikki tuotta-
jat juoksivat hulluina palatsin portaita 
ylös ja alas, tärkeän näköisinä meetin-
gistä toiseen, katalogit taskussa kuin 
sekatavarakauppiaat torimessuilla. 
Mielestämme se näytti aika hassul-
le. Ajattelimme että tämä ei voi olla 
oikea tapa hakea rahoitusta luovalle 
dokkarille.

Antikliimaksista en tiedä,  kyllä jo-
kainen homma aikanaan valmistuu.
Kun se loppuu niin sitten toivoo, et-
tä ei olis ihan vielä loppunutkaan.To-
ki nauhojen lähettelyä en voi sietää ja 
onneksi siinä säätiön kansainvälinen-
putiikki auttaa suurelta osalta. Tuo-
hon muilla on kivaa osastoon, tun-
nustan tuon ajatuksen olleen moneen 
kertaan mielessä ja lähes uhrautuvaksi 
olen itse itseäni tituleerannut, mutta 

Ensim
m

äinen peili

Kompromisseista  
ei synny kuin  
keskivertoista  
ongelmajätettä .
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juttu on niin että jos haluaa olla keski-
piste, niin tuottajaksi ei kannata pyr-
kiä kun ameriikaassa ja sielläkin dok-
karituottajilla menee huonosti, paljon 
huonommin kuin meillä.

US: Hyvä kun otit puheeksi nuo 
suhteet, kun meillä tuo kateus nos-
taa myös päätään heti kun joku saa 
jotain, (tämän keskustelun aikana 
selvisi, että Kristiina on valittu vuo-
den tuottajaksi) ja sinähän olet tänä 
vuonna saanut melko lailla kaiken. 
Sun menestys ei ollut ihan sattu-
mankauppaa, vaan aikamoisen työn 
tulos;  11-12 vuotta ja yli kolmekym-
mentä tuotantoa + osatuottajuudet 
päälle. Musta oli muuten oikeasti 
hirveän hienoa, kun PH kehui sua 
siellä palkintojenjaossa. Se tarina, 
jonka hän myös kertoi oli tietysti 
liikkis, mutta myös jotain sellaista 
joka tuntuu unohtuvan aika usein; 
tuottaminen ei ole virkamiestyötä. 
Jos vielä kehtaan kysyä, minkälai-
nen tuottaja olet? (PH on juuri ker-
tonut kauheimpia haastattelujaan 
kautta aikain, ja alkaa tuntua että 
olen aika huterilla linjoilla)

KP: Varmaan olen aika vaikea ja jopa 
pienemmille pelottava. Toisaalta to-
si pehmo ja ällöttävän mammamai-
nen. Arvostan elokuvantekijöitä, mut-
ta odotan myös heidän arvostavan mi-

nua siinä mitä teen. Pyrin takaamaan 
ja turvaamaan selustan, mutta halu-
an myös olla osana tekemässä samaa 
elokuvaa.  Tästä johtuu, että haluan ol-
la paikalla kuvauksissa aina kun se on 
mahdollista ja myös tehdä ennakkotut-
kimusta yhdessä ohjaajan kanssa. Ai-
noastaan tätä kautta on mahdollis-
ta ymmärtää tekijän aivoituksia ja voi 
muodostua yhteistyö sekä yhteisym-
märrys siitä mitä ollaan tekemässä ja se 
molemminpuolinen arvostus, joka taas 
helpottaa eteentulevien ongelmien 
ratkaisua, kun niitä takuulla tulee. En 
tarkoita ollenkaan että ollaan samaa 
mieltä kaikesta ja ylimpiä ystäviä, en-
kä sitä että minun tai sen toisen täytyy 
tietää kaikesta ja olla mukana päättä-
mästä kaikesta. Jos en olisi mukana ku-
vauksissa ja tai ennakkotutkimuksessa, 
kuinka sitten voisin tajuta ylipäätään 
yhtikäsmitään siitä mitä tapahtuu tai 
edes voisin ’myydä’ tai hankkia rahoi-
tusta jollekin josta en ymmärrä. Olen 
varmaan niin perhana tyhmä tai itse-
päinen, että mun on tiedettävä ja ym-
märrettävä sisällöstä niin paljon, että 
melkein kuvittelen voivani tehdä elo-
kuvan itse ja samalla kuitenkin tiedän 
että en sitä itse koskaan voisi itse teh-
dä vaan ohjaaja on ainut joka voi ja pys-
tyy, silloin juttu on handussa ja siitä 
voidaan olla samaa tai erimieltä aset-
tamatta mitään kummankaan puolelta 
arvovaltakysymys -tasolle.

Tuottaminen on siitä hankala laji kos-
ka ei ole sabloonaa eikä kaavaa, vaan 
joka kerta on tilanne ihan eri. Alakou-
lusta on vaan aloitettava. Lisävaikeus-
asteen tuo se, että tilanne menee vuo-
si vuodelta vaikeammaksi, enkä tie-
dä saisinko enää yhtään jeniä yhdelle-
kään tuotannolle, koska TV-kanavien 
slotit, strandit ja brandit alkavat sa-
nella ohjelmatarjonnan laatua ja tyyliä 
joka paikassa.

Ja se Pirjon kertoma  
tarina niille, jotka eivät  
palkintojenjaossa olleet:

”Viimeisiin kuvauksiin ei uskal-
lettu enää ottaa muuta ryhmää, 
joten Kristiina opetteli Mosko-
van kentällä äänittämään. Erää-
nä yönä venäläisten pommiko-
neet pommittivat aika lähellä 
ja FCB (ent. KGB) piiritti pää-
henkilömme taloa, ja perheem-
me piilotti meidät lasten ma-
kuuhuoneeseen. Tietysti meitä 
kaikkia pelotti. Katsoin  Kris-
tiinaa, joka makaa pienessä las-
tensängyssä yksi  lapsi sylissään 
ja silittää toista. On se tuokin 
sitten tuottamista”, muistaa 
Pirjo ajatelleensa.
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Y H T E I S P O H J O I S M A I S E T  R A H O I T U S M A H D O L L I S U U D E T

Pohjoisvisio
Kabelfonden on osa yli 50 vuotta vanhaa Pohjoisvisio-yh-
teistyötä. Pohjoisvisio (PV) koostuu viidestä julkisen pal-
velun yhtiöstä: Danmarks Radio (DR), Sveriges Televisi-
on (SVT), Norsk Rikskringkasting (NRK), Rikisutvarpi 
(RUV) ja Yleisradio (YLE). Yhteistyötä tehdään monella 
osa-alueella päämääränä vahvistaa pohjoismaista kulttuu-
rivaihtoa, edistää ilmaista ohjelmavaihtoa, tukea yhteistuo-
tantoja ja tekijöiden ammatillista vaihtoa. Yhteistuotanto 
tapahtuu PV:n ohjelmaryhmissä. Tällä hetkellä toimii seit-
semän ohjelmaryhmää; Fakta, Draama, Lapset&Nuoret, 
Opetus, Viihde, Uutiset ja Urheilu. Ohjelmaryhmät ko-
koontuvat keväisin ja syksyisin.

Kabelfonden
Nordiska TV-samarbetsfonden tai yleisemmin Kabelfon-
denin nimellä kutsuttu rahasto perustettiin 1987. Rahas-
ton varat kertyvät pohjoismaisten TV-ohjelmien kaapelija-
kelusta naapurimaissa. Hallitus koostuu viidestä jäsenestä, 
yksi jokaisesta pohjoismaasta. Se kokoontuu kaksi kertaa 
vuodessa ja jakaa yhteistuotantotukea vuosittain n. 60 mil-
joonaa Ruotsin kruunua.

Kun Kabelfonden perustettiin, oli se avoin samoilla eh-
doilla kaikille jäsenille, mutta 1995 sopimusta muutettiin 
niin että rahaston varat nykyään ”jäävät kotimaahan”. Tä-
mä tarkoittaa tuen jakamista suhteessa ”inputiin”. YLE:n 
osuus rahastossa tänään on vain n. kolme miljoona kruunua 
vuosittain. Niillä suomalaisilla rahoilla kuitenkin tuetaan 
joka vuosi hyviä hankkeita.  

Kabelfondenista tuotantotukea hakevat rahaston tv-
yhtiöt, myös niissä tapauksissa kun projektin päätuottaja 
on ulkopuolinen (independent) yhtiö. Suomessa tuen ha-
kija siis on Yleisradio. YLE myös vastaa PV-yhteistuotta-
jien välisistä sopimuksista, koska projektin pohjoismaiset 
tv-oikeudet täytyy olla tukea hakevalla tv-yhtiöllä. Projektit 

ULKOMAAN RAHAA
Kun elokuville tarkoitetut rahat vähenevät  

kotimaassa, niin lähdetään ulkomaille. 

Yksi ja pragmaattinen selitys yhteisrahoittamiselle 

tänä päivänä on kai rahan niukkuus kotinurkilla ja 

kansainvälistyminen yleensä. 

Mutta kun puhutaan pohjoismaisesta yhteistyöstä 

voidaan myös viitata pitkään traditioon, 

uskoon keskinäiseen kulttuurivaihtoon ja 

naapuriyhteistyöhön. Tämä on myös molempien 

suurten pohjoisma isten elokuva- ja tv-rahastojen, 

Nordisk Film- och TVfondin (NFTF) ja 

Nordiska TV-samarbetsfondenin (Kabelfonden) 

perusajatuksen takana.

Jenny Westergård
Kirjoittaja on FST:n hankinta&yhteistuotantopäällikkö
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tuodaan esille eli ”pitchataan” PV:n ohjelmaryhmissä muil-
le pohjoismaille. PV-yhtiöille tarjotaan ns. ”first option” yh-
teistuotantoon; esim. jos DR kieltäytyy tietystä hankkeesta, 
vasta sitten on mahdollista hakea projektille toinen yhteis-
tuottaja Tanskasta, esimerkiksi TV2. Tuotantotuen hakemi-
nen edellyttää, että mukana on vähintään kaksi PV-yhtiötä. 
Tuotantotukea hakeva tv-yhtiö voi hakea enintään puolet 
siitä summasta, jonka itse sijoittaa projektiin.

Kabelfondenista voi myös hakea ennakkotutkimusra-
haa. Noin kolme miljoonaa kruunua on korvamerkitty vuo-
sittain, ensisijaisesti uusien ohjelmamuotojen kehitykseen. 
Kehitysrahan hakemiseen ei vaadita valmista yhteistuot-
tajaa, eikä rahan hakuun ole ylintä rajaa, mutta oletukse-
na on, että tukea hakeva tv-yhtiö myös itse investoi kehi-
tysrahaa. Ennakkotutkimusraha maksetaan takaisin, kun 
projekti menee tuotantoon. Hanke, joka on saanut ennak-
kotutkimusrahaa on etulyöntiasemassa tuotantukea haet-
taessa.

Kabelfondenista on jaettu tuotantotukea seuraavasti: 
n. 80% tuesta menee draamatuotannoille, n. 10% lasten- 
ja nuortentuotannoille ja loput menevät fakta-, opetus- ja 
viihdetuotannoille. Suomessa prosenttijako on erilainen; 
meillä dokumentti- ja lastentuotannot saavat suuremman 
osuuden. Lisää luettavaa Pohjoisvisiosta löytyy PV:n koti-
sivuilta www.nordvisjonen.org.

Lopuksi mainittakoon, että Kabelfondenin myöntämä 
tuotantotuki ei sulje pois mahdollisuutta hakea tuotanto-
tukea myös Nordisk Film- och TV-Fondenista.

Pohjoismainen Elokuva- ja Televisiorahasto
NFTF:n osapuolet ovat samat tv-yhtiöt kuin Kabelfonde-
nissa ja niiden lisäksi, TV4 (Ruotsi), TV2 Norja, TV2 Tans-
ka, Stöd2 (Islanti), kaikki pohjoismaiset elokuvasäätiöt ja 
Pohjoismainen Ministerineuvosto. NFTF:stä voivat myös 
independent-yhtiöt hakea tuotantotukea. Rahaston tavoit-
teena on osallistua näytelmäelokuvien, TV-fiktioiden, TV-
sarjojen, lyhytelokuvien ja luovien dokumenttielokuvien 
loppurahoitukseen. NFTF tukee myös projektien kehittä-
mistä, levittämistä, markkinointia ja versiointia. Vuosittai-
nen budjetti on n. 67 miljoona Norjan kruunua. Rahoitus-
pohja jakautuu kolmeen osaan, tv-yhtiöiden, elokuvasääti-
öiden ja Ministerineuvoston välille. Suoranaista tuotanto-
tukea jaetaan vuosittain n. 50 miljoona kruunua.

NFTF ei aseta erityisiä vaatimuksia yhteisten pohjois-
maisten aiheiden, kansallisten kiintiöiden tai taiteellisen 
tai teknisen henkilökunnan koostumuksen suhteen, mut-
ta erityistä huomiota kiinnitetään projekteihin joiden koh-
deryhmänä ovat lapset ja nuoret. Edellytyksenä hakemuk-
selle on, että hankkeella on tyydyttävä markkina/yleisöpo-
tentiaali Pohjoismaissa. Siksi hakemukseen pitää liittää to-
distuksia levityssopimuksista; esim. dokumenttielokuval-

la täytyy olla levityssopimus vähintään kahden rahastoon  
kuuluvan tv-yhtiön kanssa.

NFTF:llä on hyvät kotisivut kaikilla pohjoismaisilla 
kielillä. Niistä löytyy lisää tietoa rahastosta ja hakuvaati-
muksista erityyppisille projekteille. Hakulomakkeet ovat 
norjan- tai englanninkielisiä: www.nftf.net.

Muuta pohjoismaista rahaa
Elokuvatuotannoille kaksi jo mainittua rahastoa ovat eh-
kä kiinnostavimmat, mutta pienempiä rahasummia voi to-
ki yrittää hakea. Pohjoismaiden kahdenvälisistä kulttuu-
rirahastoista. Lisää pienemmistä rahastoista ja niiden ta-
voitteista ja vaatimuksista löytyy Pohjoismaiden Neuvos-
ton kotisivuilta, www.norden.org.

Verkostuminen
Yhteistuottaminen perustuu hyvin paljon verkostumiseen, 
niin pohjoismaissa kuin muuallakin. Pohjoismaisilla rahoit-
tajilla on omat verkostot, he tuntevat usein toisensa ja teke-
vät yhteistyötä. Tuotantoyhtiöidenkin on hyödyllistä hakea 
tukea ja hyviä neuvoja samoinajattelevilta kollegoilta. Par-
haassa tapauksessa voi jopa löytyä sopiva pohjoismainen 
yhteistuottaja, joka voi avata rahoitusmahdollisuuksia naa-
purimaissa, esim. kansallisiin elokuvasäätiöihin.

Nordisk Forum
Nordisk Forum on pohjoismainen rahoitusfoorumi doku-
menttielokuvahankkeille. Se järjestetään joka vuosi poh-
joismaisen dokumentti- ja lyhytelokuvafestivaalin Nordisk 
Panoraman yhteydessä. Nordisk Forumiin kokoontuu ra-
hoittajia kaikista pohjoismaista: tv-yhtiöt, elokuvasäätiöt, 
NFTF ja muut kansalliset ja alueelliset rahoittajat. Foru-
missa pitchattavaksi valitaan joka kerta 20-25 uutta projek-
tia. Ensikertalaisille yritetään antaa etuoikeus, mutta tär-
keintä on projektin pohjoismainen kiinnostavuus. Täysin 
tyhjin käsin ei saa ilmoittautua, perusvaatimuksena on, et-
tä 25% hankkeesta on jo rahoitettu, ja että rahoittaja on val-
mis tukemaan hanketta tuottajan ja ohjaajan kanssa Foru-
missa. Pitchaukset tehdään englanniksi. 

Tapahtuma mahdollistaa myös kahdenkeskeiset tapaa-
miset eri rahoittajatahojen kanssa.

Lisää vaatimuksista ja deadlineistä voi lukea osoittees-
ta www.filmkontakt.com. Nordisk Forum ja Nordisk Pano-
rama kiertävät kaikissa pohjoismaissa, joka viides vuosi ta-
pahtuma pidetään Suomessa. Tänä syksynä kokoonnuttiin 
Norjan Bergeniin.

www.nordvisjonen.org.
www.nftf.net
www.norden.org
www.filmkontakt.com

Polkuja-
installaatio, 
Marika Orenius 
2004
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MAINETTA  KASVATTAMAAN
Saavun Lissabonin lentokentälle ja etsiskelen järjestävän seuran kuljettajaa,  
joka heittäisi minut pian alkavaan pitchaukseen.  Lena Passanen –kylttiä  
kanniskeleva kuski löytyy,  ja niin löytyy hänen rinnaltaan myös belgialainen tuottaja,  
joka ensi töikseen ojentaa minulle tuoreimman projektinsa.
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Viereisen sivun kuva:
Uralin perhonen, 
ohj. Katariina Lillqvist,  
Elokuvaosuuskunta Ca-
mera Cagliostro 2004

Kun tuottajaystävämme ei 
tavoittanut minua puhe-
limitse tai sähköpostit-
se, hän selvitti seuraavan 

matkakohteeni,  lentoni numeron, et-
si kentältä nimeäni kantavan kuljet-
tajan ja seisoi tyytyväisenä tämän vie-
rellä valmiina pitchaamaan hankkeen-
sa. Epätoivoista? Tämä sinnikkyys pal-
kittiin ennakko-ostolla, sillä projekti 
osoittautui erinomaiseksi.

Tuttu totuus on, että mikäli voit 
saada dokumenttielokuvallesi rahoi-
tuksen kotimaasta, pysy siellä. Kan-
sainvälinen yhteistuotanto tulee aina 
kalliimmaksi, ei pelkästään puhelin- ja 
matkakulujen takia. Pahimmassa tapa-
uksessa päädyt leikkaamaan kaksi eri 
versiota suurimmille rahoittajillesi.

Mutta yhä useamman on lähdettä-
vä keräämään budjettiaan kasaan pala 
palalta maailmalta.

Olet onnekas, mikäli sinulla on  
jo Maine. Edellinen elokuvasi on eh-
kä niittänyt kiitosta festivaaleilla ja  
tullut ostetuksi muutamalle televisio- 
kanavallekin. Kun otat yhteyttä ra-
hoittajiin, sinut muistetaan, ja asiaasi  
suhtaudutaan asiaankuuluvalla kiin-
nostuksella. 

Yhtä onnekas olet, jos sinulla on 
tukijoukoissasi Tuottaja, jolla on edel-
lä kaivattu maine. Kun posti paukah-
taa tutusta tuotantoyhtiöstä, se ava-
taan. Voit olla ensikertalainen kan-
sainvälisillä markkinoilla, ehkäpä en-
sikertalainen ohjaajanakin, mutta jos 
kanavat ovat tottuneet saamaan hyvää 
jälkeä juuri tältä tuotantoyhtiöltä, olet 
askeleen lähempänä rahoituspäätöstä. 
Uskoohan hankkeeseesi itsesi lisäksi 
jo joku toinenkin.

Maailmalle on turha lähteä rahoi-
tusta hakemaan, ellei tukea ole jo koti-
maasta. Siksipä omien kanavien Com-
missioning Editor, tai SES:n ja AVE-
Kin tuotantoneuvojat voivat omien 
kontaktiensa kautta avata sinulle ovia. 
Aktiivisesti yhteistuotantoja rahoitta-
vien kanavien ja instituutioiden mää-
rä on kohtuullisen pieni, joten tämän 

ammassa ilmapiirissä ja kysellä ihan 
vapaaehtoisesti uusista suunnitelmis-
tasi.

On hyvä muistaa, että rahaa näis-
sä worshopeissa ja pitchingeissä jae-
taan kutakuinkin yhtä niukasti kuin 
suuremmissakin tapahtumissa. Mutta 
rahanarvoiseksi voit laskea myös sen 
ajan, jolla teet itseäsi, projektiasi ja yh-
tiötäsi tunnetuksi rahoittajille. Ehkä-
pä jo seuraavalla kerralla hän muistaa 
nimesi tai ainakin kotimaasi. Ehkäpä 
jo seuraavaan sähköpostiisi vastataan.

Totta on, että pitchaaminen kan-
sainväliselle raadille pukkaa hien ko-
keneemmankin esiintyjän otsalle. 
Onneksi se on kuitenkin opittavissa 
oleva taito, joka tosin vaatii melkoi-
sen määrän harjoituskertoja. Mutta 
pitchaamisen jälkeen veri vasta pun-
nitaan. Erityisesti, mikäli dokument-
tiprojektisi vastaanotto on ollut suo-
pea. Niin moni hanke on mämmätty 
tässä vaiheessa, että TV-Ontarion cre-
ative head Rudy Buttignol on suunni-
tellut kirjoittavansa oppaan nimeltä 
How To Take Yes As An Answer. Lii-
an moni lähtee tyytyväisenä kotiin ja 
ottaa yhteyttä kiinnostuneisiin vasta 
siinä vaiheessa, kun he ovat sinut jo 
unohtaneet ja jakaneet rahansa muille. 
Liian moni valitsee partnerinsa väärin 
ja päätyy leikkaamaan kalliilla rahalla 
useampia versioita rahoittajien erilai-
sia tarpeita tyydyttämään. Liian moni 
arkailee ottaa yhteyttä, eikä osaa sitoa 
rahoittajaansa kunnolla hankkeeseen.

Ja liian moni hämmentyy kom-
menttien ja neuvojen tulvassa. Voisiko 
se ollakin docusoap? Löytyisikö mi-
tään linkkiä Irlantiin? Kai tähän tulee 
spiikki päälle?  Yritä siinä sitten illalla 
itkua vääntäessäsi muistaa, että kyse 
on kuitenkin sinun elokuvastasi.

Valitettavasti ei ole olemassa opas-
ta, joka johdattaisi meidät kansainvä-
listen markkinoiden autuuteen. Opas-
taisi lainsäädäntöviidakossa, kuvailisi 
kuvakerronnan kulttuurierot, selos-
taisi televisioyhtiöiden yhteistuotan-
topolitiikan ja slottien profiilit sekä 
paljastaisi commissioning editoreiden 
henkilökohtaiset mieltymykset. Tois-
taiseksi tieto on hankittava itse: ver-
kostoitumalla, näyttäytymällä oikeis-
sa paikoissa, surffaamalla netissä, ky-
selemällä kollegoilta.

Mutta yhdestä asiasta en ole huo-
lissani: suomalaiselle itsetunnolle ve-
tää vertoja vain intialainen itsetunto. 
Kun arvovaltainen BBC:n comissio-
ning editor tiukkasi manipurilaiselta 
ohjaajalta, kuinka tämä voi saada van-
kilassa nälkälakossa istuvan päähenki-
lön haastattelun, ohjaajamme totesi 
tyynenä: Älkää Te sitä murehtiko Her-
ra. Se on minun työtäni.

le pääseekin). On osattava kertoa, mi-
tä aikoo tehdä, miksi, miten, kenelle 
ja kuinka on lystin ajatellut rahoittaa. 
On rahoittajia, jotka edellyttävät ne-
likymmensivuista treatmentia, ja toi-
sia, joille riittä liuska tekstiä. On com-
missionin editoreita, jotka tekevät 
päätöksensä siltä seisomalta, ja niitä, 
jotka joutuvat esittelemään hankkee-
si kotimaassaan vielä muille päättäjil-
le. On kanavia, jotka satsaavat maihin, 
joista toivovat joskus vastarahoitus-
ta omille projekteilleen ja niitä, jotka 
vain etsivät hyviä hankkeita.

Ja on lukematon määrä kanavia, 
slotteja ja profiileja, jotka olisi tiedet-
tävä, ettei hukkaisi kenenkään aikaa.

Pieninä palasina
Suomalaisilla dokumenttielokuvante-
kijöillä on liioittelematta erinomainen 
maine. Tarinankerronta, tyylitaju, tuo-
tannon täsmällisyys, ja huumori teke-
vät vaikutuksen, vaikka kerronnan sa-
notaankin joskus olevan liian hidasta 
muille maille. Tuttuja kasvoja näkee-
kin usein merkittävimmillä festivaa-
leilla ja suurissa pitchingeissä, mut-
ta pienemmissä tapahtumissa suoma-
laisia ei näy – tanskalaisia, norjalaisia, 
ruotsalaisia kyllä. Sääli, sillä yhä use-
ammat tuottajat ovat havainneet, et-
tä helpoin tie commissioning edito-
rin sydämeen ei välttämättä käy Mar-
seillen tai Amsterdamin kautta. Pie-
nimuotoisemmat pitchingin ja koulu-
tusohjelmat, EDN, Discovery Cam-
pus, Eurodoc jne takaavat huomatta-
vasti helpomman pääsyn rahoittaji-
en juttusille. Esimerkiksi taannoises-
sa Baltic Forumissa pitchattiin kuusi-
toista hanketta peräti yhdeksälletois-
ta commissioning editorille. Puolitun-
tinen kahdenkeskistä laatuaikaa BBC:
n Nick Fraserin tai Arten Hans Robert 
Eisenhauerin kanssa järjestyi leikiten. 

Valitsin pari viikkoa sitten pro-
jekteja EDN:n lokakuiseen worksho-
piin Lissaboniin. Viiden portugalilai-
sen hankkeen lisäksi joukkoon mah-
tuu dokumenttihankkeita Englannis-
ta, Irlannista, Yhdysvalloista, Rans-
kasta, Tanskasta, Ruotsista ja Nor-
jasta. Ei ainoatakaan tarjokasta Suo-
mesta. Viiden päivän ajan nämä vali-
tut saavat henkilökohtaista neuvontaa 
alan ammattilaisilta: ohjaajilta, tuotta-
jilta, commissioning editoreilta ja vä-
littäjiltä ja putken päätteeksi pitchaa-
vat hankkeensa kymmenkunnalle ra-
hoittajalle.

Eivätkä nämä pienet tilaisuudet 
ole helpompia vain tuottajille ja ohjaa-
jille. Sama comissioning editor, joka 
Amsterdamissa käyttäytyy kuin koi-
ralauman takaa-ajama rusakko, saat-
taa äityä jopa hymyilemään leppois-

Leena Pasanen
Kirjoittaja on  
European  
Documentary  
Networkin johtaja 
1.11.2005 alkaen,   
aikaisemmin hän 
toimi YLEn Teema-
kanavan faktapääl-
likkönä

Mutta yhdestä asiasta en 
ole  huol issani :   
suomalaisel le  itsetunnol le   
vetää vertoja  vain  
int ialainen itsetunto.

kiertävän sirkuk-
sen jäsenet tuntevat 
toisensa erinomai-
sen hyvin. Kun tut-
tu ohjelmapäällikkö 
tai tuotantoneuvoja 
nykäisee hihasta esi-
telläkseen seuraavan 
suuren lupauksen, 
häntä kuunnellaan.

Pelkkä maine ja 
hyvät kontaktit ei-
vät luonnollises-
tikaan riitä (vaik-
ka niillä kyllä häm-
mästyttävän pitkäl-
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Tuotantokeskusten tarkoituksena on 
edistää, kehittää, tukea ja ylläpitää 
elokuva- ja mediateollisuutta sekä -
kulttuuria omalla alueellaan. Audiovi-
suaalinen tuotanto käsityövaltaisena 
elinkeinononhaarana luo kasvaessaan 
runsaasti uusia työpaikkoja sekä nos-
taa kulttuurista itsetuntoa.

Ratkaisevaa alan tulevaisuudel-
le on uusien rahoitusmahdollisuuk-
sien luominen. Suomalaisen elokuva-
tuotannon rahoitus on pitkään ollut 
kehittymätöntä. Tuottajan vaihtoeh-
dot ovat olleet vähissä ja rahoitus on 
kerätty Suomen Elokuvasäätiöltä tai 
AVEKilta, TV-yhtiöltä, levittäjältä ja 
tuotantoyhtiön omasta panoksesta. 
Kansainvälinen yhteistuotanto, poh-
joismaiset ja EU-rahastot sekä spon-
sorointisopimukset ovat tuoneet hie-
man lisärahoitusta, mutta missä ovat 
normaalit teollisuuden rahoitusinstru-
mentit ja riskisijoittajat? 

 Suomen Elokuvasäätiö on ansiok-
kaasti ponnistellut alan rahoituksen 
parantamiseksi, mutta se ei yksin riitä. 
Markkinoilla on tilaus uusille rahoi-
tusmuodoille ja alueellisten tuotanto-
keskusten nousun myötä myös tahtoa 
ja kykyä asian järjestämiseksi.

VILLILÄÄN  
PÄÄOMASIJOITUSRAHASTO
Elokuvateollisuuden toimintaedelly-
tysten kehittämiseksi Villilä perustaa 

Uudet alueet
Aarne  
Norberg
Villilän toiminnan-
johtaja 

Markku  
Flink 
POEMin  
toiminnanjohtaja 

Lasse  
Neuvonen 
Pohjois-Karjalan 
ammattikorkea-
koulun kehittämis-
johtaja

A U D I O V I S U A A L I S E N  T U O T A N N O N  R A K E N N E M U U T O S

toimialarahaston. Rahoituspalvelut 
ovat luonnollinen jatke toimenpiteil-
le, joilla Villilästä rakennetaan täyden 
palvelun elokuvatuotantokeskus, joka 
voi houkutella myös ulkomaisia tuo-
tantoja Suomeen. Rahaston on tarkoi-
tus olla toimintakunnossa ensi vuoden 
alusta lähtien.

Villilän toiminta käynnistyi vuon-
na 2002. Inspiraation Nakkilan kun-
nan aloitteelle antoi elokuvaohjaaja Ti-
mo Koivusalon tuotantotoiminta. Vil-
lilään on lyhyessä ajassa rakentunut 
merkittävä elokuvatuotantokeskus 
infrastruktuureineen, jonka ytimenä 
toimii ammattitasoinen 860 m2 elo-
kuvastudio. Villilä Studiot tarjoaa elo-
kuvatuotantoyhtiöille valmiin, korkea-
laatuisen tuotantoympäristön sekä vä-
littää tuotantoon liittyvät palvelut yh-
teistyöyritystensä toteuttamina. 

Kolmivuotisen toimintansa ai-
kana Villilä on ollut mukana tuotta-
massa viittä pitkää ja yhtä tv-eloku-
vaa useiden suomalaisten tuotantoyh-
tiöiden kanssa: Sibelius, Kaksipäisen 
kotkan varjossa (Artista Filmi), Game 
Over (Kinofinlandia), Den Stora Re-
san (Mandart Entertainment), FC Ve-
nus (Talent House/ MRP) ja Jadesoturi 
(Blind Spot Pictures).

Satakunta on priorisoinut Villilän 
maakunnan kärkihankkeeksi ja panos-
tanut Villilän infrastruktuurin ja toi-
minnan kehittämiseen yli viisi mil-

Suomalaisessa elokuva- ja televisio-
tuotannossa on tapahtunut merkittä-
vä rakennemuutos – alueellisen  
tuotannon nousu. Vastaava kehitys  
tapahtui esimerkiksi Ruotsissa jo 
kymmenen vuotta sitten, mutta nyt 
alueellinen resurssi- ja tuotantokes-
kustoiminta on vakiintunut Itä-,  
Länsi- ja Pohjois-Suomeen. Niissä  
sijaitsee kolme alueellisena verkos-
tona toimivaa tuotantokeskusta.  
Pohjois-Suomen keskuksena toimii 
Pohjoinen elokuva- ja mediakeskus  
POEM (Oulu), joka muuttuu POEM  
Säätiöksi  kuluvan syksyn aikana.  
Länsi-Suomen keskuksena toimii  
Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus 
VILLILÄ (Nakkila) ja Itä-Suomen  
keskuksena Cadimef-studiot ja Itä-
Suomen elokuvakomissio (Joensuu).

Kuvat alla: FC Venus
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joonaa euroa. Sillä on mm. rakennet-
tu studio ja tuotantoteknisiä tiloja, sa-
neerattu Villilän kartanon rakennuk-
sia elokuvateollisuuden käyttöön, kas-
vatettu osaamista, luotu yhteistyöver-
kostoa ja osallistuttu tuotantoihin.

Villilän tavoitteena on tehdä elo-
kuvatuotannosta oheistoimintoineen 
merkittävä elinkeinonhaara Satakun-
taan. Se vaatii kokonaisen toimin-
taympäristön kehittämistä, joka sisäl-
tää sekä tuotannon, koulutuksen ja 
tutkimuksen ja tuotekehityksen toi-
mintojen että toimialarahaston kehit-
tämistä elokuvatuotannon tarpeisiin. 

OULUUN ALUEELLINEN  
ELOKUVASÄÄTIÖ POEM
Kuusi vuotta EU-rahoitteisena pro-
jektina toiminut Pohjoinen elokuva- 
ja mediakeskus muuttuu POEM Sää-
tiöksi kuluvan syksyn aikana. Perusta-
jajäsenet ovat Oulun kaupunki, Poh-
jois-Pohjanmaan liitto ja Oulun seu-
dun ammattikorkeakoulu.

Elokuvien ja televisiosarjojen alu-
eellinen tuotanto syntyy tukevalle 
kulttuuriselle perustalle, jonka media-
alan oppilaitokset, yliopistotason elo-
kuvaopetus, festivaalit, elokuvakes-
kustoiminta ja riippumaton tuotan-
totoiminta ovat luoneet viime vuosi-

kymmenten aikana Pohjois-Suomeen. 
Ensi vuonna POEM Säätiö ja 

Pohjois-Suomen elokuvakomissio 
siirtyvät nuoriso- ja kulttuurikeskus 
Nukuun, missä toimivat myös Oulun 
Elokuvakeskus (perustettu -73) ja Nu-
kun Elokuvakoulu sekä kolme kan-
sainvälistä elokuvafestivaalia: Oulun 
kansainvälinen lastenelokuvien festi-
vaali, Oulun Musiikkivideofestivaali 
ja Nordisk Panorama – 5 Cities Film 
Festival. 

Kirjailija Teuvo Pakkala perus-
ti Ouluun ensimmäisen elokuvatuo-
tantoyhtiön Finn Film Oy:n jo 1922. 
Sen jälkeen Pohjois-Pohjanmaalla on 
kuvattu 45 pitkää elokuvaa. Mukaan 
mahtuu draamaa, tragediaa ja komedi-
aa sekä monenlaisen tyylilajin edusta-
jaa mm. fantasiaa, sotaelokuvaa, melo-
draamaa, maaseutukomediaa, lasten-
elokuvaa, erämaaseikkailua, film noir- 
elokuvaa, työväenelokuvaa ja nuoriso-
elokuvaa. 2000-luvun tuotantoa lei-
maa lyhyt- ja dokumenttituotanto, jo-
ka on levinnyt laajasti ympäri maail-
maa.

Säätiön toiminnan odotetaan vah-
vistavan alueen tuotantoyhtiöiden 
asemaa, lisäävän kansainvälistymistä 
ja vaikuttavan positiivisesti alan am-
mattilaisten työllistymiseen kotiseu-

duillaan. Tähän mennessä POEM on 
tukenut 70:ä alueellista tuotantoa. Pa-
rasta aikaa kuvataan animaatioeloku-
via, kansainvälistä tv-draamasarjaa, 
pitkää lasten elokuvaa, dokumentti-
elokuvia ja lyhytelokuvia.

ITÄ-SUOMEEN  
MEDIATUOTANTORAHASTO
Itä-Suomeen rakennetaan alueellista 
mediatuotantorahastoa. Elokuvako-
missiotoiminta on vakiintunut ja uu-
sia investointeja tehdään tuotannon ja 
koulutuksen infrastruktuurin kehittä-
miseksi.  Tähän saakka elokuva ja av-
alan toimintaa on kehitetty ammatti-
korkeakouluvetoisesti, mutta uuden 
Itä-Suomi -ohjelman kautta mukaan 
ovat tulleet kaikki maakunnan keskei-
set toimijat: Joensuun kaupunki, Poh-
jois-Karjalan maakuntaliitto ja Joen-
suun seudun kehittämisyhtiö Josek oy, 
Joensuun tiedepuisto, Joensuun yli-
opisto ja Pohjois-Karjalan ammatti-
korkeakoulu.

Pitkäjänteinen kehitystyö on luo-
nut uutta elinkeinotoimintaa ja yh-
teistyöverkostoja av-alalle, kuten esi-
merkiksi Itä-Suomeen rakennettava 
Suomen ensimmäinen pysyvä kulissi-
kylä, jossa kuvataan mm. Markku Pö-
lösen ohjaama Karjalan kunnailla -te-

Kuva yllä: 
Jadesoturi-elokuvan 
kuvauksista
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levisiosarja. Kulissikylä työllistää alu-
een av-alan osaajia. Sen ympärille tu-
lee matkailu- ja ravitsemustoimintaa 
ja muuta yritystoimintaa. Pysyvien ra-
kenteiden myötä vahvistetaan myös 
alueen kiinnostavuutta matkailun nä-
kökulmasta.

KANSALLINEN TAVOITE
Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen keskus-
ten yhteinen tavoite on turvata yhdes-
sä Suomen elokuvasäätiön ja muiden 
alan toimijoiden kanssa elokuvatukien 
nosto pohjoismaiselle tasolle lähivuo-
sien aikana. Samalla haluamme vah-
vistaa alueiden asemaa eurooppalai-
sen elokuvan ja audiovisuaalisen tuo-
tannon kehittäjänä ja tukijana. Euroo-
passa alueellisen, julkisen rahoituksen 
osuus on tällä hetkellä 20 prosenttia 
elokuvan rahoituksesta. Suomessa sen 
osuus on tätänykyä noin 5 prosenttia. 
Tavoitteenamme on päästä eurooppa-
laiselle tasolle lähimmän viiden vuo-
den kuluessa.

Edellä mainitussa tehtävässä on-
nistuminen, jatkuvuus tuotantotoi-
minnassa ja pysyvien rakenteiden ja 
vaikutusten syntyminen edellyttävät 

paikallisen ja alueellisen rahoituksen 
lisäksi myös valtion osallistumista pe-
rustoimintojen rahoittamiseen. 

Niinpä onkin merkillepantavaa, et-
tä opetusministeriö julkisti  6.4.2005 
kultturiministeri Karpelan aloitteesta 
laaditun “Audiovisuaalisen politiikan 
linjat” -strategian. Se on  hallituksen 
strategia-asiakirjan 2004 mukaisesti 
laadittu kansallinen elokuva- ja televi-
siopoliittinen ohjelma ja samalla Suo-
men ensimmäinen valtiollinen av-toi-
mialan linjaus, (satakymmenen vuotta 
elokuvan syntymisen jälkeen).

Toimintaohjelmassa nostetaan esil-
le ”elokuvan julkisen tuen nostaminen 
vaiheittain  muiden pohjoismaiden ta-
solle”. Ja sen yhtenä  strategisena lin-
jauksena ja toimenpiteenä vahviste-
taan elokuvan tuotantorakennetta. 
Opetusministeriön ja muista politiik-
ka-alueista vastaavien ministeriöiden 
kesken tutkita an ja kehitetään eloku-
vatuotannon teollisuus-, elinkeino- ja 
aluepoliittisia toiminta- ja tukimuoto-
ja siten, että alan tuotantorakenne se-
kä yleisesti että myös aluepoliittisesti 
vahvistuu ja alan liiketoiminnan edel-
lytykset lisääntyvät. 

Villilän elokuvatuotantokeskus sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Villilän kartanomiljöössä, jota kehitetään sekä tuotantoympäristönä,  
oppimisympäristönä että kulttuuriympäristönä. 

Tavoitteenamme 
on päästä 
eurooppalaiselle 
tasolle lähimmän 
viiden vuoden 
kuluessa.

YHTEINEN FOORUMI
Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen tuotan-
tokeskukset pitivät 13. toukokuuta Vil-
lilässä kokouksen, jossa perustettiin 
tuotantokeskusten yhteinen foorumi 
ja laadittiin esitys kulttuuriministerille 
alueellisten tuotantokeskusten toimin-
nan rahoittamiseksi.

Opetusministeriö asetti 13. kesä-
kuuta työryhmän selvittämään ja tutki-
maan, millä keinoin alueellista elokuva- 
ja audiovisuaalista toimintaa voidaan 
kehittää ja millaisia rahoitusrakenteita 
alueilla tarvitaan audiovisuaalisen tuo-
tanto- ja kulttuuritoiminnan vahvista-
miseksi. Työryhmän puheenjohtajana 
toimii ylitarkastaja Leena Laaksonen 
ja se luovuttaa raporttinsa marraskuun 
loppuun mennessä.

Elokuun alussa julkistettiin valtion 
talousarvioesitys, jossa opetusministe-
riön ehdotus vuoden 2006 kulttuuri-
budjetiksi tukee audiovisuaalisen teol-
lisuuden vahvistamista. Elokuvan tuo-
tannon ja jakelun sekä elokuvakulttuu-
rin edistämiseen esitetään yhteensä 
2,85 miljoonan euron korotusta. Uute-
na määrärahana esitetään tukea alueel-
lisiin av-tuotantokeskuksiin. 
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Projekti

Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ja Suomen audio-
visuaalisen alan tuottajat – SATU ry käynnistivät loka-
kuussa 2004 suomalaisen av-alan kansainvälistämis-
hankkeen, joka sai nimekseen FAVEX  – Finnish Film 
& Audiovisual Export. Projektin päämääränä oli tukea 
suomalaisen elokuva- ja TV-draaman vientiä Euroopan 
markkinoille sekä laajentaa suomalaisten tuottajien 
kansainvälistä kontaktiverkkoa mahdollisia yhteistuo-
tantoja silmälläpitäen. 

Anna Vartiainen & Taru Venäläinen
Kirjoittajat ovat FAVEXin projektipäällikkö ja  
projektityöntekijä

FAVEX saatiin käyntiin nopeasti. Projektin kärkihank-
keeksi asetettiin ensimmäisen suomalaisen elokuvamarke-
tin järjestäminen keväällä 2005. Kaksipäiväiseksi kaavail-
tu market-tapahtuma haluttiin liittää Tampereen kansain-
välisten elokuvajuhlien yhteyteen – Berliinin ja Cannesin 
elokuvajuhlien välissä ostajien toivottiin parhaiten ehtivän 
maaliskuiseen Suomeen. Aikaa marketin toteuttamiseen 
jäi näin ollen vain muutama kuukausi. Tukea tavoitteen to-
teuttamiseen myönsivät opetusministeriö, kauppa- ja teol-
lisuusministeriö sekä ulkoministeriö. 

Ensimmäinen tehtävä oli kartoittaa potentiaaliset 
ostajat ja levittäjät. Kansainvälisten festivaalien ja mar-
ketien osanottajaluettelot aiemmilta vuosilta auttoivat 
alkuun. Lopullinen kutsuvieraslista laadittiin marketiin 
osallistuvien tuottajien, Suomen elokuvasäätion ja mui-
den alan asiantuntijoiden avustuksella. Viimeiset poten-
tiaalit ostajat tavattiin ja kutsuttiin mukaan kuukautta 
ennen h-hetkeä Berliinin elokuvajuhlilla.

Maailman pohjoisin 
elokuvamarket
Maaliskuun 9. päivänä 2005 yhdeksäntoista eurooppa-
laista televisiokanavaostajaa, elokuvalevittäjää ja myyn-
tiagenttia saapui Tampereelle tutustumaan kahdenkym-
menen kotimaisen tuotantoyhtiön eri vaiheissa oleviin 
elokuva- ja draamatuotantoihin. 

Marketin tapahtumapaikaksi valittiin Tampereen 
Koskikeskus, jonka Cine Atlas- teatterissa marketin näy-
tökset järjestettiin. Vieraat majoitettiin viereiseen Ilves-
hotelliin – tiukan aikataulun sanelema yhdistelmä osoit-
tautui varsin onnistuneeksi.  Elokuvateatterin rauhalli-
nen aula ja läheiset ravintolat tarjosivat suotuisan ympä-
ristön tapaamisille. Ostajille järjestettiin tiivistä aikatau-
lua täydentämään myös videokatselumahdollisuus hotel-
liin. 

Vastuu marketissa esiteltävästä materiaalista oli tuot-
tajilla ja he maksoivat myös tuotantojen lukumäärän mu-
kaisen osallistumismaksun. Useat tuottajista olivat aktii-
visesti läsnä paikan päällä esittelemässä tuotantojaan.

Ensimmäisen market-päivän päätteeksi suurin osa 
paikalle kutsutuista vieraista otti panelisteina osaa Elo-
kuvasäätiön järjestämään seminaariin ”How to sell a Fin-
nish Film Abroad”. Aihetta käsiteltiin sekä elokuvalevi-
tyksen että TV-tuotantojen kannalta. Harri Ahokkaan 
vetämään elokuvalevityspaneeliin osallistuivat ruotsalai-
sen NonStop Salesin, saksalaisten Arsenal Filmverleihin 
ja MediaLunan, venäläisen Intercineman ja tanskalaisen 
Smile Entertainmentin edustajat. TV-paneelissa olivat 
läsnä ruotsalainen SVT, pohjoismainen Canal+, saksan 
ZDF/Arte, Eestin TV sekä Hollannin pääkanaviin lukeu-
tuva NPB. Keskustelua johti Kari Voutila. Puhe oli suo-
raa ja herätti paljon ajatuksia suomalaisten tuotantojen 
mahdollisuuksista maan rajojen ulkopuolella.

Finnish Film Market 2006
Ensimmäinen elokuva- ja tv-market onnistui yli odotus-
ten. Konkreettisten kauppojen lisäksi käteen jäi lukui-
sia arvokkaita kontakteja. Myyntitapahtumaan osallistu-
neilta tuottajilta saatu palaute on ollut kauttaaltaan posi-
tiivista ja vahvistanut sen, ettei marketin anti rajoittunut 
pelkästään kauppoihin ja uusiin ulkomaankontakteihin. 
FAVEX-marketin katsottiin vahvistaneen alan yhtenäi-
syyttä - kiitettiin mm. elokuva- ja TV-tuottajien istutta-
mista saman pöydän ääreen. Tapahtuman ajankohdan, ly-
hyen keston ja tiiviin aikataulun katsottiin sopivan esitel-
tyjen tuotantojen määrään ja tapahtuman luonteeseen. 
Pieni tapahtuma koettiin intiimiksi ja helposti lähestyt-
täväksi. Se erottui positiivisesti muista Euroopan eloku-
va- ja tv-marketeista.

Tuloksellisen pilottitapahtuman myötä syntyy vastuu 
jatkosta: onnistuneiden kauppojen jatkoseuranta, uusi-
en asiakassuhteiden vaaliminen sekä kontaktiverkoston 
kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää, ettei vauhtiin 
päässyt vientiponnistus valuisi hiekkaan. Alustavasti on-
kin sovittu, että seuraava elokuva- ja TV-market järjeste-
tään taas 8.–10. maaliskuuta 2006 Tampereella. 

FAVEX

Huvudrollen, ohj. Klaus Härö, Mandart Entertainment Oy 2005



22

M
ainonta-  ja 
markkinoin-
timaailmassa 
etsitään jatku-
vasti uusia kei-
noja vaikut-

taa kuluttajiin. Tämän hetken trendil-
le on tyypillistä tehdä mainontaa, jota 
ei voida tunnistaa mainonnaksi. Men-
neet vuosikymmenet ovat muokan-
neet ja muuttaneet media-alaa entis-
tä monimuotoisemmaksi ja sallivam-
maksi. Yksi merkittävän määrän ku-
luttajia tavoittava media on elokuva. 
Suomessa sai vuonna 2004 ensi-iltansa 
190 elokuvaa, joista kotimaisia oli 18. 
Elokuvien runsas tarjonta mahdollis-
taa myös yhä luovemman tuotesijoit-
telun käytön. 

Kaikkein varhaisimmat tuote-
sijoitteluprosessit olivat kömpelöi-
tä. Tuotteita ja tuotemerkkejä käy-
tettiin elokuvissa lähinnä sen vuok-
si, että miljööt näyttäisivät mahdol-
lisimman aidoilta. Vasta pari vuosi-
kymmentä sitten ymmärrettiin tuo-
tesijoittelun arvo osana yrityksen 
markkinointikonseptia. Nykyään 
tuotesijoittelun käyttäminen elo-
kuvissa ja tv-sarjoissa on enemmän 
sääntö kuin poikkeus. Nykyisel-
le konseptille on tyypillistä se, että 
tuotesijoittelun mahdollisuus huo-
mioidaan jo elokuvan suunnittelu-
vaiheessa. Tällöin tuotemerkkejä ja 
tuotteita on huomattavan helppo 

P Ä Ä O S I S S A   
TUOTE
MERKIT
Tuotesijoittelu on ollut viime vuosina paljon esillä eri medioissa. Ilmiö on tuttu mm.  

Hollywood-elokuvista. Se yleistyi nykyisessä muodossaan pari vuosikymmentä sitten, 

kun Reese’s Pieces – suklaamakeiset olivat näkyvästi esillä elokuvassa E.T.  

Tuotesijoittelulla (engl. product placement) tarkoitetaan menetelmää, jossa tuote tai 

tuotemerkki sijoitetaan katsojille tarkoitetun massamedian yhteyteen, kuten elokuvaan 

ja tv-sarjaan. Yritykset ovat huomanneet kuluttajien kiinnostuksen hiipumisen  

perinteisiä markkinointiviestinnän keinoja kohtaan. 
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ujuttaa sekaan ikään kuin konteks-
tiin kuuluvaksi.

Vaikka kaikki elokuvissa ja tv-sar-
joissa näkyvät tuotemerkit voisivat ol-
la tuotesijoittelua, on osa tuotteista 
mukana vain autenttisuuden saavutta-
miseksi. Tuotesijoittelusta tulee todel-
lista tuotesijoittelua vasta silloin, kun 
siihen liittyy raha. Siihen liittyvät so-
pimukset pidetään yleensä salassa, ei-
kä summista   puhuta julkisesti. 

Piilomainontaa?
Suomalaisissa elokuvissa ja tv-sarjois-
sa käytetään tuotesijoittelua vähän 
verrattuna esimerkiksi Hollywood-
elokuviin. Osaltaan asiaa selittää tuo-
tantokoneiston erilaisuus. Suomes-
sa myös markkinat ovat pienemmät. 
Kotimaassa tuotesijoittelu on herät-
tänyt osaltaan keskustelua myös sik-
si, että se on jossain määrin rinnastet-
tu kiellettyyn piilomainontaan. Sitä, 
onko kyse tuotesijoittelusta vai piilo-
mainonnasta, on usein vaikea tarkasti 
määrittää. Tähän mennessä rajanveto 
onkin tehty tapauskohtaisesti. 

Kuluttajat kokevat tuotesijoitte-
lun selkeästi positiivisempana kuin 
perinteisen mainonnan. Kun kyseessä 
on suhteellisen uusi ilmiö, ei voida vie-
lä tietää, miten asennoituminen muut-
tuu tulevaisuudessa. Yhdysvalloissa 
eettisesti kyseenalaisten tuotteiden 
käyttäminen tuotesijoittelussa on he-
rättänyt kuluttajissa negatiivisia asen-

teita. Suomessa kuluttajien asenteita 
ilmiötä kohtaan ei ole vielä laajemmin 
tutkittu. Selvältä tuntuu, että epäeet-
tisten tuotteiden käyttäminen aiheut-
taa negatiivisia asenteita myös täällä.

Hyödyllisyys?
Tuotesijoittelua on tutkittu jonkin ver-
ran kaupalliselta kannalta. Suurin osa 
alan tutkimuksista on toteutettu Yh-
dysvalloissa. Tulokset puhuvat tuotesi-
joittelun kannattavuuden puolesta. Ei 
ole kuitenkaan pystytty osoittamaan, 
miten se vaikuttaa kuluttajien merk-
kitietoisuuteen tai brandiasenteisiin. 
Tuotesijoittelu saattaa olla kertaluon-
toisesti käytettynä suhteellisen kal-
lis tapa mainostaa, vaikkakin kontak-
timäärään nähden se voi toisaalta olla 
yksi edullisimmista menetelmistä. 

Tuotesijoittelu on uusi aluevaltaus 
mainonnassa. Se tulee olemaan myös 
Suomessa entistä organisoidumpaa ja 
suositumpaa. Esim. Nokia on hyödyn-
tänyt tuotesijoittelua menestyksek-
käästi markkinoinnissaan jo useam-
man vuoden ajan. Vuonna 2004 Suo-
messakin ensi-iltansa saanut elokuva 
Cellular on tästä hyvä esimerkki. Ky-
seisessä elokuvassa Nokian matkapu-
helimella on oma rooli, joka aikanaan 
oli niin merkittävä asia, että Nokia jul-
kaisi asiasta lehdistötiedotteen. Sa-
moin kävi myös 90-luvun lopulla, kun 
Nokian kommunikaattori oli näkyväs-
ti esillä Pyhimys-elokuvassa. 

Jenni Joki
Kirjoitus perustuu kirjoittajan 
valmisteilla olevaan pro gradu 
-tutkielmaan

Elokuvan ennakkomainonnan 
yhteydessä tavataan nykyisin maini-
ta merkittävimmät tuotemerkit, joi-
ta siinä on käytetty. Näin toimittiin 
mm. Solar Filmsin tuottamassa Pa-
hat pojat -elokuvassa, jossa merkittä-
vimpänä yhteistyökumppanina toimi  
Expert-kodinkoneketju. Etenkin me-
dia nostaa mielellään yhteistyökump-
panit jo etukäteen esille. 

Tulevaisuus näyttää sen mihin 
suuntaan tuotesijoittelu lähtee ilmiö-
nä kehittymään. Yhdysvalloissa on 
olemassa esimerkki kehityksen suun-
nasta parin vuoden takaa, kun siellä 
suunniteltiin tv-ohjelmaa, jonka pää-
tavoitteena oli eri tuotemerkkien esil-
letuominen sekä verbaalisesti että vi-
suaalisesti.

 Nyt ovat muodissa erilaiset rea-
lity-tv-sarjat, joissa käytetään tuote-
sijoittelua. Hyvänä esimerkkinä mai-
nittakoon yhdysvaltalainen, jo Suo-
messakin muutaman tuotantokauden 
pyörinyt Survivor-sarja. Jää nähtäväk-
si, yleistyykö tuotesijoittelu meilläkin 
tulevaisuudessa, ja saavatko Big Brot-
herin kaltaiset sarjat erityishuomiota 
jatkossakin juuri käytettyjen tuottei-
den ja tuotemerkkien vuoksi.

Kuluttajat kokevat 
tuotesijoittelun 
selkeästi 
positiivisempana 
kuin perinteisen 
mainonnan.

Kuvat alla:
Zavtra, 
ohj. Ari Matikainen 
ja Markku Heikkinen, 
Millennium Oy 2004



24

N
ew York on monille kaupunkiin vain no-
jatuolimatkoja tehneille yhtä kuin Woo-
dy Allenin siitä luoma virtuaaliversio. 
Toisaalta elokuva välittää myös poliitti-
sesti vähemmän korrektia kuvaa alueel-
lisuudesta: tuskinpa poliittista itsenäi-

syyttään vahvistavaa kansanäänestystä vuonna 1997 valmis-
televa Skotlanti ja sen pääkaupunki Edinburgh toivoivat ai-
van vuoden 1996 kassamenestyksen ”Trainspottingin” ta-
paista imagorakennusta. Elokuvan alueellinen ulottuvuus 
on tässä suhteessa sisältöihin, miljöisiin liittyvää, mutta 
alueellisia ulottuvuuksia voidaan hahmottaa myös toisel-
la tavalla: elokuvatuotannon maantieteen ja elokuvatuo-
tannon kulttuurisen ja taloudellisen potentiaalin sekä alan 
osaamisvoimavarojen kautta. 

On esitetty arveluja, että elokuvatuotannossa suunta-
us on kohti tuotantokeskuksia, joissa paikka tulee eloku-
vanteossa 1950-luvun studiokulttuurin tapaan tärkeäksi ja 
joissa katetaan pääosa tuotantoprosessista. Osaltaan tähän 
suuntaukseen on vaikuttanut alueellisten elokuvan tuotan-
tokeskusten viime vuosina asteittain tapahtunut esiinnou-
su esim. muissa Pohjoismaissa. Elokuvalla on Suomessakin 
alueellinen ulottuvuutensa, vaikka tuotannon rahoitus ja 
kansallinen ansaintalogiikka tämän usein unohtaakin.   

Pohjoismainen selvitys
Pohjoismainen aluesuunnitellun ja -kehittämisen tutki-
muslaitos Nordregio on tämän vuoden ajan johtanut kaik-
ki viisi Pohjoismaata kattavaa esiselvityshanketta eloku-
vantuotannon alueellisista ulottuvuuksista. Tutkimuksen 

Elokuvan maantieteestä
Kaisa  
Lähteenmäki-
Smith
Kirjoittaja on eri-
koistutkija (VTT ) 
pohjoismaisessa 
aluekehittämisen 
tutkimuslaitoksessa 
Nordregiossa.

On itsestään selvää, että elokuvalla on maantieteensä: monet elokuvat sekä kotimaasta 

että ulkomailta liittyvät mielikuvissamme tiettyyn paikkaan. 

Saisiko Aki Kaurismäen visuaalinen kerronta samoja sävyjä ilman hänen viiltävää kuvaansa 

Helsingistä? Tai toisin päin – olisiko kuvamme Helsingistä sama ilman Kaurismäen 

siihen tuomia konnotaatioita Eirasta Kallioon? 

13 pitkän elokuvan tuotanto-  
volyymil lään ja  1 ,2  mil joonan euron 
tuotantobudjeti l laan Suomi on 
altavastaajan asemassa suhteessa 
vaikkapa Tanskaan,  jossa vuosittainen 
tuotanto on 24 elokuvaa.

tilasi Pohjoismaiden Ministerineuvosto ja se on toteutet-
tu läheisessä yhteistyössä Ruotsin elokuvainstituutin kans-
sa. Aineisto on pääosin koostunut olemassa olevasta kirjal-
lisesta materiaalista samoin kuin rajatusta määrästä haas-
tatteluja.

Tutkimuksessa on pyritty vastaamaan seuraaviin kysy-
myksiin:  

– Millainen on elokuvatuotannon maantieteellinen ra-
hoitustilanne eri pohjoismaissa? 

– Millaisia alueellisia rahoitusvälineitä on olemassa ja 
miten ne on organisoitu?  

– Mikä on EU-rakennerahastojen merkitys? 
– Miten painottuvat kulttuuri ja elinkeinotoiminta  

kansallisessa elokuvapolitiikassa? Entä alueellisesti? 
– Mitä voidaan oppia muiden pohjoismaiden kokemuk-

sista? 

Alueelliset vertailukohdat edellyttävät kansallisen ym-
päristön ja toimintamahdollisuuksien kartoitusta. Suoma-
lainen pitkä elokuva on jäänyt näkyvämpien ja tuotteliaam-
pien pohjoismaisten naapuriensa varjoon, puhutaanpa sit-
ten tuotantojen määrästä tai alan julkisesta rahoituksesta. 
Elokuvatuotantojen määrällä mitattuna Ruotsi ja Tanska 
painivat omassa sarjassaan. Molemmissa on myös aktiivi-
sesti kehitetty alueellisia tuotanto- ja voimavarakeskuksia, 
joiden esimerkkeihin Suomessa usein viitataan syystäkin 
kateellisina. Ruotsissa tuotettiin vuonna 2004 kolme ker-
taa enemmän elokuvia kuin Suomessa.  Kotimaisen eloku-
van markkinaosuus puolestaan on Suomessa ollut samaa 
suuruusluokkaa kuin muissakin pohjoismaissa. 

Kansallisen politiikan eroja
Kukin pohjoismaa määrittelee elokuvasektorin tavoitteet 
ja sisällöt omalla tavallaan ja eroja esiintyy mm. sen suh-
teen, onko pääpaino kulttuurisissa vai taloudellisissa sisäl-
löissä. Tuotanto- ja rahoitusvolyymeissa on niissäkin huo-
mattavia eroja. Keskimääräisellä 13 pitkän elokuvan tuo-
tantovolyymillään ja 1,2 miljoonan euron tuotantobudje-
tillaan Suomi on altavastaajan asemassa suhteessa vaikka-
pa Tanskaan, jossa vuosittainen tuotanto on 24 elokuvaa ja 
keskimääräinen tuotantobudjetti 2,8 miljoonan euroa. 

Kullakin pohjoismaalla on luonnollisesti myös eloku-
van tukemisessa omat käytäntönsä ja perinteensä: siinä 
missä Islanti tukee verohelpotuksin ulkomaisten elokuva-
tuotantojen sijoittumista maahan Irlannin ja Uuden-See-
lannin tapaan, sekä Norja, Tanska että Ruotsi ovat valin-
neet alueellisen tuen tien: kansallisella rahoitukselle pyri-
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Kone 17, ohj. Issu Huovinen, 
Leo Märkälä, Heta Pietiläinen, 
Ilona Reiniharju, Eija Romppa-
nen, Mika Suikkanen, Pentti 
Taipale, Videomakers Oy 2005 
(Toinen Suomi)
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tään kehittämään voimakkaita tuotantokeskuksia eri puo-
lille maata, ja alueellisen ja paikallisen osarahoituksen avul-
la mobilisoimaan merkittäviä taloudellisia voimavaroja ja 
luomaan uutta kasvua.  

Tanska on huomattavan pääkaupunkikeskeinen ja 
Zentropa-tuotantokeskus muodostaakin yhden johtavista 
elokuvaklustereista koko Pohjois-Euroopassa, mutta myös 
alueellisia tuotantokeskuksia (mm. Film i Fyn ja Århus) on 
rakennettu kansallisen rahoituksen turvin. Ruotsin eloku-
va-alan alueellisista tuotantokeskuksista erityisesti Troll-
hättanin vuonna 1992 toimintansa aloittanut ”Film i Väst” 
on merkittävä toimija, joka on viime vuosina ollut mukana 
30-40% ruotsalaisista pitkän elokuvan tuotannoista. Ei ih-
me, että ’Film i Väst’ on muodostunut jonkinlaiseksi esi-
merkiksi onnistuneesta elokuva-alan alueellisesta keskuk-
sesta ja Tukholma on huolestunut pääkaupungin elokuva-
tuotannon tulevaisuudesta. 

Ohessa oleva taulukko kuvaa alueellisten tuotantokes-
kusten rahoituksen kehitystä. Erityisesti Film i Västin koh-
dalla kasvu on ollut merkittävää. Vuonna 2004 kokonais-
rahoitus (mukaan lukien sekä kansallinen Ruotsin eloku-
vainstituutin kautta välittyvä rahoitus että alueellinen osa-
rahoitus) oli n. 40 miljoonaa Ruotsin kruunua. Luulajan 
Filmpool Nordin kokonaisrahoitus jäi 756 000 kruunuun ja 
Malmön Film i Skåne sai 12 miljoonaa kruunua. Sekä Film i 
Skåne ja Film i Väst ovat kasvusuunnassa – Filmpool Nord 
puolestaan supistuva, huolimatta sen toteuttamista viime 

Lisätietoa seminaarista 
syyskuun puolivälissä  
osoitteesta www.sfi.se, 
hankkeesta ja raportista li-
sätietoa: www.nordregio.se, 
projektin vastuulliselta 
tutkijalta margareta.
dahlstrom@nordregio.se tai 
artikkelin kirjoittaneelta 
ja Suomen tapaustutkimuk-
sen tehneeltä tutkijalta kai-
sa.lahteenmaki-smith@
nordregio.se.  

Alueel l inen,  paikal l inen ja  
ajal l inen ainutlaatuisuus tekee 
vaikeaksi  yksisel itteisen 
”hyvän toimintamall in” 
paketoinnin.

vuosien menestyselokuvista kuten ”Niin kuin taivaassa” ja 
”Populaarimusiikkia Vittulasta”.   

Ruotsin menestystarina
Trollhättanin tarina on tuttu. Autoteollisuudestaan tunnet-
tu korkean työttömyysasteen leimaama kunta kaipasi kehi-
tyksensä kääntämiseksi  kokonaan uudenlaisia avauksia ja 
elokuvasektori tarjosi tällaisen. Tukea saatiin niin kansalli-
sesti kuin EU:lta.  Elokuva-alan läpimurto maakunnassa oli 
merkittävä: vuosina 1997–1999 Film i Väst osallistui 23 alu-
eella tuotetun elokuvan osarahoittamiseen, samalla kun elo-
kuvatuotantosektorin taloudellinen  merkitys kasvoi vuo-
den 1998 150 miljoonasta kruunusta lähes 400 miljoonaan 
kruunuun vuoteen 2001 mennessä. Samana ajanjaksona noin 
70 mediayritystä asettautui alueelle. Trollhättanin voimakas 
kasvukausi osui yhteen alueen EU-rahoituksen kanssa ja täs-
sä suhteessa yhtäläisyyksiä on toki myös Suomeen nouse-
massa oleviin elokuvatuotantokeskuksiin: uusia ratkaisuja ja 
toimintamalleja etsitään rakennerahoituksen loppuessa.

 Alueellinen, paikallinen ja ajallinen ainutlaatuisuus te-
kee vaikeaksi yksiselitteisen ”hyvän toimintamallin” pake-
toinnin ja  Trollhättaninkin kohdalla on kyse enemmän on-
nellisista yhteensattumista: ennen rakennerahastoja aloi-
tetusta toiminnasta, joka yhdessä rakennerahastojen lisä-
ponnen sekä monien onnellisten yhteensattumien kaut-
ta (”oikeat ihmiset oikeaan aikaan oikeassa paikassa”) loi-
vat toimivan mallin hyvissä ajoin ennen EU:n tarjoaman ul-
kopuolisen julkisrahoituksen tyrehtymistä. Näin ehdittiin 
saamaan liikkeelle oma ulkopuoliselle yritysrahoitukselle ja 
kansalliselle rahoitukselle pohjautuva malli. 

Tutkimusraportti
Selvityshankkeen tulokset esitellään raportin julkistami-
sen yhteydessä Ruotsin elokuvainstituutissa 9.11.2005 Tuk-
holmassa järjestettävässä seminaarissa, jossa paikalla ovat 
kaikkien pohjoismaiden elokuvasäätiöiden edustajat ja toi-
von mukaan laaja joukko muita aiheesta kiinnostuneita 
elokuvatuotannon ja –tutkimuksen sektorilla toimivia. Se-
minaarissa etsitään vastausta kysymykseen mikä ratkaisee 
alueellisen elokuvaklusterin menestyksen. Suomesta pai-
kalla on myös toiminnanjohtaja Aarne Norberg kertomassa 
Villilän elokuvakeskuksen alkutaipaleesta: onko Trollhät-
tan kopioitavissa ja millaisella reseptillä yhtä suomalaista 
elokuvakeskusta ollaan lanseerattu?    
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family 
files 
Family Files (2002) on intiimi dokumenttielokuva suvustani viides-
sä sukupolvessa Pohjois-Suomessa. Käsikirjoitus perustui mummo-
ni kirjeisiin ja valokuviin, jotka kuvasivat elämän ja kuoleman kulkua 
suvussamme. Kuviot tulivat toistumaan seuraavassa sukupolves-
sa. Kaksi suvun jäsentä kuoli oman käden kautta elokuvaa tehdessä-
ni. Tarina kasvoi alkuperäistä käsikirjoitusta suuremmaksi ”Pieni ja 
intiimi sukuhistoria nousee vaikuttavaksi ja koskettavaksi tarinak-
si,” oli tuomariston raportti, kun Family Files voitti kotimaisen sarjan 
pääpalkinnon Tampereen elokuvafestivailla 2002. Palkinnon jälkeen 
elokuvaa ei ole enää esitetty Suomessa – rikostutkimuksen takia.

Y
ksi suvun haara kääntyi täy-
sin elokuvaa vastaan julki-
suuden jälkeen ja teki ri-
kosilmoituksen Tampe-
reen poliisille heinäkuussa 
2002. Minua epäiltiin mm. 
seuraavista rikoksista: yksi-
tyiselämää loukkaavan tie-
don levittäminen ja teki-
jänoikeusrikkomus. Kaik-
ki suvun jäsenet olivat alun 
perin suostuneet olemaan 

mukana elokuvassa, mutta kirjalli-
set sopimukset puuttuivat. Sain Tam-
pereen poliisilta kirjeen lokakuussa 
2002. Yhdeksän suvun jäsentä, mu-
kaanlukien alaikäisiä perillisiä, vaati-
vat ettei elokuvaa saisi esittää missään 
maailmassa sekä rahallista korvausta 
ja rangaistusta (enintään kaksi vuotta 
vankeutta).

Kukaan suvun jäsenistä ei vastus-
tanut elokuvaa sen tekovaiheessa kol-
men vuoden (1999-2001) aikana. Hei-
tä ei kuvattu ilman lupaa, salassa tai 
vastoin tahtoaan. Päinvastoin, he oli-
vat halukkaita tekemään yhteistyötä 
ja antoivat minulle tiedot ja aineistot 
vapaaehtoisesti. Lähetin englannin-
kielisen käsikirjoituksen spiikkeineen 
ja koosteen kuvauksista VHS-nauhal-
la (3 h) yhdelle (haastaneista) suvun jä-
senistä huhtikuussa 2001. Hän laina-
si minulle valokuva-albuminsa ja an-
toi luvan käyttää valokuvia elokuvas-
sa. Henkilö oli myös toiminut pääyh-
dyshenkilönä ko. sukuhaaran ja minun 
välillä koko elokuvan teon ajan. Vaih-
tamistamme sähköpostiviesteistä käy 
selvästi ilmi, että hän ja (haastaneet) 
sukulaiset kannustivat elokuvan teke-
miseen. Olin myös säännöllisesti pu-
helimitse yhteydessä muiden sukulais-
ten kanssa. 

Elokuvassa käytetyt kirjeet oli-
vat kirjoitettu mummolleni, jotka isä-
ni peri hänen kuoltuaan. Olin löytä-
nyt kirjeet vuonna 1996 pahvilaatikos-
ta vanhempieni varastosta, mutta kir-
joitin käsikirjoituksen vasta vuonna 
1999. Lähetin sen kahdelle hollanti-
laiselle tuottajalle, joista toinen, Kees 
Kasander, vastasi. Ensimmäiset ku-
vaukset alkoivat pian tapaamisemme 
jälkeen. Olin jo aikaisemmin ottanut 
yhteyttä suomalaiseen kuvaajaan Ti-
mo Peltoseen, joka suostui kuvaajaksi. 
Löysimme myös samanaikaisesti suo-
malaisen yhteistuottajan Claes Ols-
sonin ja hänen kauttaan elokuvan ää-
nittäjän Tero Malmbergin. Kuvasim-
me elokuvan kolmessa vaiheessa (à vii-
si päivää): tammi-, huhti- ja kesäkuus-
sa 2000. 

Kuvaukset oli jo tehty, kun kir-
joitin toisen käsikirjoituksen suoma-
laisia rahoittajia varten heidän pyyn-
nöstään, mutta tuloksetta. Tein verk-
kosivuja hankkiaakseni elantoni ja jat-
koin elokuvan leikkausta helmikuus-
sa 2001. Lisäkuvaukset teimme maa-

Mari Soppela
Kirjoittaja asuu ja työskentelee dokumenttielokuvien parissa Hollannissa.
www.soppela.nl, mari@soppela.nl
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liskuussa 2001. Ensimmäisen editoin-
nin epäonnistuttua, päätin editoida 
elokuvan yhdessä mieheni Leo Ane-
maetin kanssa. Hän myös sävelsi elo-
kuvaan musiikin. Raakaleikkaus val-
mistui kesäkuussa 2001 ja jatkoimme 
syksyllä elokuvan tekoa käsittelemäl-
lä elokuvan jokaisen otoksen visuaali-
sesti. Tuottajan oikea käsi, Reinier van 
Brummelen, monitaitoinen kuvaaja-
valaisija-compositor, toimi pääsuun-
nittelijana. Lontoolainen ohjelmoija, 
Tim Schofield, räätälöi meille uniik-
ki-ohjelman, jolla pystyimme hajoitta-
maan liikkuvan kuvan mosaiikkimuo-
toon. Vaatimaton budjettimme (aino-
astaan Hollannin elokuvasäätiö) ei oli-
si riittänyt tähän aikaavievään vaihee-
seen, mutta tuottaja Kasander tuki 
elokuvaa niin taloudellisesti kuin tai-
teellisestikin. Elokuva valmistui joulu-
kuussa 2001.

Kutsuin elokuvaan osallistuneet 
sukulaiseni katsomaan elokuvan en-
nen sen ensi-iltaa helmikuussa 2002 
varmistaakseni, etteivät he kokeneet 
sitä loukkaavana. Kiinnostuneet oli-
vat paikalla. Katsoimme elokuvan 
kahdesti. Kukaan sukulaisistani ei ko-
kenut elokuvaa loukkaavana, vaan pe-
räti lohduttavana, ja sain heiltä luvan 
esittää elokuvan festivaaleilla ja televi-
siossa. Kaikki sopimukset olivat kui-
tenkin suullisia (lukuunottamatta yh-
tä sähköpostilupaa). 

Claes Olsson myi elokuvan YLE:lle 
ja Iikka Vehkalahti tuli YLE:n puolel-
ta tuottajaksi. Elokuva palkittiin pää-
palkinnolla Tampereella, mihin kuului 
rahapalkkio ohjaajalle. Tätä palkintoa 
seurasi kulttuuriministeriön laatutuki-
palkinto, minkä sai Olssonin tuotanto-
yhtiö. Isäni kertoi meille palkinnosta 
luettuaan sen Lapin Kansasta. Lehdis-
tö kirjoitti elokuvan menestyksestä ja 
haastattelu ilmestyi televisiossa.

Alankomaat vs. Suomi
Haasteen esittäneiden sukulaisteni 
vastareaktio oli osittain ymmärrettä-
vä. Elokuva käsittelee arkoja asioita ja 

traagisia vaiheita sukumme historias-
sa. Sukulaiset surivat vielä läheistensä 
kuolemia. Elokuvan teon aikana olim-
me kuitenkin olleet läheisissä väleissä 
ja käyneet yhdessä läpi suvun vaiheita. 
Sukulaisten reaktio kasvoi vähitellen 
suhteettomaksi. Oli kuin he olisivat 
nähneet tragedian ensimmäisen ker-
ran. Tilannetta pahensi elokuvaan liit-
tyvät taloudelliset hyötynäkökohdat.

Päätimme olla esittämättä eloku-
vaa toistaiseksi Suomessa toivoen, et-
tä tilanne rauhoittuisi. Sähköpostii-
ni kuitenkin tulvi vihamielisiä viestejä 
sukulaisiani edustavalta lakimieheltä. 
Kasander ja Olsson saivat myös osan 
hänen viesteistään. Sain viestejä siihen 
asti, kunnes otin yhteyttä hollantilai-
seen asianajajaan. Tämä tapahtui mar-
raskuussa 2002, poliisilta saamani kir-
jeen jälkeen. Hollantilaisen asianaja-
jan mukaan sukuni vaatimuksilla ei ole 
laillisia perusteita.

Elokuva esitettiin hollantilaisis-
sa art-house-elokuvateattereissa parin 
viikon ajan ja muutamilla kansainväli-
sillä festivaaleilla kahden vuoden ajan. 
Hollantilainen lehdistö otti sen hyvin 
vastaan, mutta elokuva jäi marginaa-
lielokuvaksi. Elokuvassa esiintyneet 
henkilöt saivat osakseen yleisön em-
patian joka puolella maailmaa. Eloku-
va palkittin parhaana pohjoismaalai-
sena dokumenttina Nordisk Panora-
ma -elokuvajuhlilla Ruotsissa syksyllä 
2003. Yhteydenotto lakimiehien välil-
lä oli kuihtunut jo helmikuussa 2003. 
Me emme olleet kuulleet sanaakaan 
sukulaisilta, lakimieheltä tai poliisilta 
ja tulimme siihen tulokseen, että tilan-
ne oli vihdoinkin rauhoittunut. 

Helsingin dokumenttielokuvafes-
tivaali valitsi elokuvan ohjelmistoon-
sa. Me suostuimme (vaikka tietääkse-
ni kukaan meistä ei ollut lähettänyt 
nauhaa) ja ohjelma julkaistiin. Yksi su-
vun jäsenistä alkoi ohjelman julkaisun 
jälkeen uhkailla festivaalin taiteellis-
ta johtajaa uuden asianajajansa kans-
sa, melkein vuoden hiljaisuuden jäl-
keen. Annoimme kuitenkin luvan esit-

tää elokuvan, koska suvulla olisi ollut 
yli vuosi aikaa viedä meidät oikeuteen 
– mitä he eivät olleet tehneet – eikä 
suvulla myöskään ollut laillista doku-
menttia elokuvan esittämisen estämi-
seen. 

Elokuvaa ei kuitenkaan esitet-
ty festivaaleilla, koska ”festivaalil-
la ei ollut varaa ottaa riskejä”. Polii-
si oli kirjoittanut festivaalille kirjeen 
kehoittaen sitä olemaan esittämättä 
elokuvaa. Hollantilaiset tahot olivat 
pöyristyneitä poliisin ja festivaalin 
käyttäytymisestä. Asianajajani mu-
kaan suomalaiset käyttäytyivät kuin 
venäläiset kolleegansa. Myöskään 
YLE ei esittänyt elokuvaa riskien pe-
losta. Ironista kyllä, sukulaiseni oli-
vat esittäneet elokuvaa vapaasti. Oli-
sin voinut sietää sukuni käyttäytymi-
sen, mutten osannut olettaa julkisten 
laitosten käyttäytyvän näin pelkuri-
maisesti. Minua vastaanhan ei ollut 
nostettu virallista syytettä. Kaiken 
huipuksi sain tammikuussa 2004 kir-
jeen hollantilaiselta poliisilta, Inter-

Olisin  voinut  
s ietää sukuni   
käyttäytymisen,   
mutten osannut  
olettaa 
julkisten  
la itosten  
käyttäytyvän 
näin pelkuri-
maisesti .
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national Co-operation Criminal In-
vestigationsilta; ns. ”Family Files Ca-
sea” käsiteltiin muiden kansainvälis-
ten rikosten, kuten murhien, kaappa-
usten, terrorismin ym. joukossa. En-
pä tiennyt aloittavani rikollisen uran 
tehdessäni elokuvan suvustani.

Syyttäjältä syyttäjälle
Family Files on tehty rehellisyydellä, 
myötätunnolla ja kunnioituksella su-
kuani kohtaan. Elokuva kertoo myös 
suomalaisesta kulttuurista ja ylipää-
tään ihmiskohtalosta. Se on doku-
mentti, joka todennäköisesti toimisi 
missä tahansa maassa, mutta ehkä se 
tulisi esittää nimenomaan Suomessa.

Lähetimme lehdistötiedotteen 
elokuvan viimeisistä vaiheista Suo-
messa. Helsingin Sanomat ja  Variety-
lehti kirjoittivat jutut, mutta painotta-
en erilaisia asioita. HS painotti kirjal-
listen sopimusten merkitystä ja eloku-
vassa esiintyvien oikeuksia. Varietyssä 
puhuttiin elokuvantekijöiden oikeuk-
sia puolustavien sopimuksien puuttu-

misesta – näkemys joka näytti täysin 
vieraalta suomalaisille. Julkisuudella 
oli kuitenkin yksi positiivinen vaiku-
tus: sain vihdoinkin kuulustelukysy-
mykset Tampereen poliisilta maalis-
kuussa 2004.

Tammikuussa 2005 sain kirjeen 
Tampereen kihlakunnansyyttäjältä. 
Aineistoon perehtyneenä ja nähtä-
västi elokuvan sisällön ymmärtänee-
nä, hän päätti olla nostamatta syytet-
tä Family Files -elokuvan tekijöitä vas-
taan. Syyttäjän mielestä elokuva kuvaa 
yhden suvun historiaa varsin suoraan, 
mutta myötätuntoisesti, eikä se louk-
kaa siinä esiintyviä henkilöitä. Kyse ei 
siis ole rikoksesta. Kirje sisältää tar-
kan selvityksen elokuvasta rikoslain 
näkökulmasta. Olimme palanneet läh-
tökohtaan.

Otin yhteyttä YLE:en tiedustel-
lakseni elokuvan esittämisestä te-
levisiossa. Tuottajani kävivät kes-
kinäistä keskustelua, jonka aiheena 
oli television kanssa tehty sopimus. 
Esitysoikeuskorvauksesta eivät hyö-

Family Files, 
ohj. Mari Soppela, 
The Kasander Film 
Company / Kinopro-
duction Oy 2002

tyneet minä, Kasander tai elokuva. 
Olssonilla olisi ollut yksinomaiset oi-
keudet pitää Suomessa saatavat tulot 
itsellään sillä ehdolla, että hän olisi 
ensin sijoittanut sovitun summan ra-
haa elokuvan tuottamiseen. Näin ei 
tapahtunut, koska suomalaiset ra-
hoittajat eivät olleet myöntäneet tu-
kea elokuvalle, lukuunottamatta mi-
nulle suoraan maksettua käsikirjoi-
tusapurahaa AVEKilta. Olin jo luo-
punut taloudellisista oikeuksistani, 
joten elokuvan esittäminen televisi-
ossa, mikä tapahtunee vuoden 2006 
aikana,  ei tuottaisi minulle taloudel-
lista hyötyä. Kyse ei ole rahasta vaan 
taiteilijan vapaudestani ja itsekun-
nioituksestani. 

Asia ei kuitenkaan päättynyt tä-
hän. Sukulaiset tekivät valituksen kih-
lakunnansyyttäjän päätöksestä. Nyt 
olen saanut kirjeen valtakunnansyyt-
täjältä, joka ilmoitti ottaneensa tapa-
uksen uudelleen ratkaistavaksi (hei-
näkuussa 2005). Minä roikun edelleen 
löysässä hirressä.
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Puheenvuoro

I
stun Elokuvasäätiön auditoriossa ja pohdin ongel-
maa (How to sell a Finnish Film Abroad – seminaa-
ri 4.11.04). Suomalainen fiktioelokuva ei menesty 
maailmalla. Pääkaupunkien gallerioissa näkyy tä-
män tästä suomalaista kuva- ja mediataidetta, ja 
kapellimestareillamme sekä arkkitehdeillämme on 

vientiä. Suomi on myös laadukkaan dokumenttitarjonnan 
luvattu maa. Mutta fiktio ei menesty. Missä siis mättää?

Tiedämmekö me todella, miksi ja miten haluamme ul-
komaisille markkinoille? Mieleeni juolahtaa eräs Jouko Tur-
kan näytelmän esitys Lontoossa. Haastattelussa suomalai-
nen näyttelijä valittelee, kuinka olot ovat surkeat tässä yh-
dessä Lontoon maineikkaimmista teattereista, mutta näy-
telmästä hän ei muistanut kertoa paljonkaan. 

Tällainen suhtautuminen kerjää kahta kommenttia: 
Miksi edes olet Lontoossa suomalaisine näytelminesi? Ja 
toiseksi; älä huoli, sillä ei siellä mitään suomalaista juuri  
koskaan näy, monet eivät edes tiedä Suomen olemassaolos-
ta, ja muutaman viikon rundin jälkeen näytelmääkään tus-
kin muistetaan. 

Anekdootti liittyy myös elokuvaan. Jos emme tiedä, 
miksi teemme elokuviamme myös vietäväksi maailman 
markkinoille, emmekä tunne näitä ympäristöjä, niin iän-
ikuinen syntipukkimme – eli rahan puuttuminen – ei ole-
kaan ainoa ongelmamme. Kansainväliset  markkinat vaati-
vat tuntemusta, mutta ne vaativat myös tekstien valikoimis-
ta ja muokkaamista näille markkinoille sopiviksi. 

Phantom patria
Seminaari käsitteli konkreettisia aiheita: myyntiä ja mark-
kinointia, jotka eivät ole erityisen suomalaisia ongelmia. 
Suurin ongelmamme tuntuu olevan fiktiokäsikirjoitus-
ten sisältö. Olen samaa mieltä  seminaarin alustajan, Jür-
gen Fabritiuksen kanssa siitä, että on kyettävä pullotta-
maan ‘universaalissa muodossa’ sellaisia tarinoita, jotka 
saavat katsojat ihastumaan suomalaisiin piirteisiin – täs-
tä hän käytti muistaakseni ‘ethno-exploitation’ nimekettä. 
On kyettävä ajattelemaan ulkomaisen yleisön lailla: miksi 
katsoa juuri suomalaista? Mikä siinä on innostavaa ja kat-
somisen arvoista? 

Mutta tämänhän me olemme tavallaan jo oppineet. 
Mainoskieltä käyttääkseni, me olemme jo brändänneet 
suomalaisuuden, sodanjälkeistä muottia käyttäen. Olem-
me kuitenkin unohtaneet, minkä menestyvät mainostoi-
mistot tietävät. Brändin täytyy kehittyä aikaansa myötä. 
Vastaus ei löydy amerikkalaisen action-käsikirjoitusraken-
teen mallintamisesta, eikä siitä miten suomalaisuutta on 
tähän asti kuvattu. Halutessamme menestyä ulkomailla, 
meidän on kyettävä kirjoittamaan enemmän juuri ulkomai-
sen katsojan näkökulmasta.

Suomalaisten elokuvien myyminen ulkomaille vaatii 
kahta asiaa: uutta suhtautumista rahoitukseen ja työmme 
kansainvälistymistä. Tämä ei tietenkää tarkoita, että kai-
ken Suomesta tulevan draaman ja komedian täytyisi olla 
teemaltaan pinnallisen monikulttuurista. Sen sijaan sen pi-

1. we speak only Finnish, therefore make films  
only in Finnish.

2. we don’t have money.

3. we don’t (want to explain our) humour (to) people.

4. we aren’t international/intercultural enough.

5. but... we are already successful.

6. the (Aki) Kaurismäki / Renny Harlin – disclaimer:  
as and when we don’t succeed, we can console  
ourselves by their success. 

1 0  E X C U S E S  N O T  T O  S E L L  A B R O A D  
7. it’s our company stratagem – we want to appear 
domestic to our competition, while we are really 
planning to take over the world.

8. ok, we don’t know anybody, besides, did we  
mention we’re a small country?

9. hey, no-one is even interested in Finnish feature 
films. 

10.we’re still waiting for the EU part of the budget  
to materialise.

Tuttu maisema,  uudet silmät
A J AT U K S I A  S U O M A L A I S E N  E L O K U VA N  M Y Y N N I S T Ä  U L K O M A I L L E

Dmitry  
Tolonen
dmitry_tolonen@
yahoo.com   
Kirjoittaja on  
elokuva – ja  
teatteriohjaaja. 
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täisi olla kultuurimme monipuolisuutta syvemmin luotaa-
vaa. Tässä tarvitsemme nykyisten käsikirjoittajien sekaan 
uusia virikkeitä; yhteistyötä ei-kirjoittajien kanssa, sekä uu-
sia kirjoittajia, joita voisi löytyä esim. maahanmuuttajien 
joukosta (vrt. ruotsalainen nykyelokuva).

Jos tuotamme kansainvälisesti, meidän on otettava yk-
sinkertainen seikka huomioon: mikä on tämän tarinan kan-
sainvälinen versio? Käyttääkseni yhdysvaltalaisen näytel-
mäkirjailijan Caridad Svichin termiä, meidän on luotava 
elokuvallinen ‘Suomi’, jonka kansainvälinen katsoja halu-
aa kokea. ‘Suomi’, joka esiintyy vain heidän mielessään, uu-
si kotimaa, jonka kansalaisia he voisivat haluta tai kuvitella 
olevansa; phantom patria.  

Suomi on ollut aina kansainvälinen alue, läpi Venäjän ja 
Ruotsin vallan; täällä on eri paikkakuntalaisuuksien lisäk-
si ruotsalaista, venäläistä, saksalaista, saamelaista, virolaista 
väestöä, sekä pienemmät ja uudemmat muuttovirtaukset. 

Nämä kulttuurit eivät sijaitse eetterissä, vaan ryhmät 
ovat sekoittuneet luoden kulturaalista heterogeenisuutta, 
tämän päivän suomalaisuutta. 

Rahasta ja Rakkaudesta
Suomessa tuotetaan myös hyvin laadukkaita fiktiokäsikir-
joituksia, kansainvälistä kysyntää herättäviä käsikirjoituk-
sia ei vaan ole kylliksi. Ja tietenkin; rahan puute on aina on-
gelma. Mutta raha voi olla ongelma myös tavalla, jota em-
me havaitse. Tarkoitan valtiontukea ja apurahoja. 

Turvaudummeko liialti valtiontuen shekkivihkoon pi-
täessämme kiinni taiteellisesta turmeltumattomuudesta? 
Rajaammeko jo alitajuisesti itsemme kotimarkkinoihin? 

Suuri osa fiktioelokuvista rahoitetaan television, Elo-
kuvasäätiön ja AVEKin kaltaisten tahojen kanssa yhteis-
työssä, mikä takaa turvallisen ketjun rahoituksesta tuotan-
toon ja levitykseen. 

Voisi siis sanoa, että vaikka rahaa ei ole ‘paljon’ (hieno 
suhteellinen käsite), niin ne tuotannot, jotka tukea saavat, 
onnistuvat saamaan rahoituksensa kokoon ja saavat auto-
maattisen levityksen – siis Suomessa. Elokuva voi kadota 
pian muiden alta, mutta systeemi toimii, eikä levityksestä 
ollut epäilystä. Toisin muualla. 

Tämä itsessään hyvä ja välttämätön asia – valtiollinen 
tuki – vaikuttaa ja säätelee koko elokuvatuotantoamme. 
Yksi asia täytyy tehdä selväksi: tässä ei puhuta tukijärjestel-
män lakkauttamisesta. Päinvastoin; toivoisimme varmas-
ti kaikki, että taiteille tulisi enemmän ja vakaammin tukea 
valtiolta (vrt. alueteatterikeskustelu). Mutta: elokuvan te-
keminen muualla nojaa useamman tyyppisiin rahoitusläh-
teisiin. On siis avattava keskustelu rahoitustottumuksis-
tamme nyt, kun puhumme yhteistuotannoista ja elokuvan 
markkinoinnista ulkomaille. 

Uskomme, että olemalla rehtejä ja pysymällä suunitel-
massamme, pystymme ‘laadulla’ (toinen suhteellinen kä-
site) valtaamaan maailman. Jos heitä ei kiinnosta, niin me 
emme koskaan ota vastuuta siitä. Ehkä raadollisempi katse 
peiliin tarjoaisi uusia näkökulmia, uskaliaampi kokeellisuus 
siinä miten tarinoita esitetään Suomessa, saattaisi tuottaisi 
menestyneempiä elokuvia muuallakin. 

Meidän on  
luotava  
elokuvallinen 
‘Suomi’, jonka  
kansainvälinen 
katsoja haluaa 
kokea.

Kutoja, ohj. Laura Neuvonen,  Anima Vitae 2005
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Kansainväliset yhteistuotannot ja 
sopimuskeskeisyys
Kansainvälisen yhteistuotannon voi määritellä liiketoimin-
nallisesta näkökulmasta tuotannoksi, jossa vähintään kak-
si eri valtioita edustavaa tuottajaosapuolta tuottaa yhdes-
sä elokuvan. Tämä yhteistoiminta voi toteutua eri liiketoi-
mintamuotoina, kuten projektiperusteisena yhteistyönä, 
yhtiökumppaneiden välisenä yhteistyönä, yhteisyrityksen 
muodossa tai muutoin. Juridisessa mielessä kansainvälisis-
sä yhteistuotannoissa on pitkälti kyse kahdesta tai useam-
masta tuottajaosapuolesta, jotka sopimuksin sopivat yh-
teistyön ehdoista ja joiden yhteistyöhön vaikuttaa kansain-
välinen juridinen sääntely. 

Kansainvälisiin yhteistuotantoihin liittyy joukko erilai-
sia sopimuksia, mutta asiasta sovitaan useimmiten yhteis-
tuotantosopimuksen muodossa. Yhteistuotantosopimuk-
sen osapuolina voi olla kaksi tai useampia tuottajia. Sopi-
muksen osapuolet sopivat asemastaan (päätuottaja, osa-
tuottaja), elokuvan yhteistuotannon toteuttamisesta, oi-
keuksista, velvoitteista, vastuista, ym.   

Kansalliset lainsäädännöt ja 
sovellettava laki
Kansainvälisten yhteistuotantojen juridisen ympäristön 
muodostavat sekä kansainvälinen oikeus että sovelletta-
va kansallinen laki. Jokaisella valtiolla on oma kansallinen 
lainsäädäntönsä ja nämä voivat erota merkittävästi toisis-
taan. Jottei sovellettavasta lainsäädännöstä syntyisi epä-
selvyyttä, kansainvälisten yhteistuotantojen osalta on tär-
keää sopia yhteistyöhön sovellettavasta kansallisesta lais-
ta. Sovellettavaksi laiksi kannattaa tietysti epävarmuu-
den vähentämiseksi valita sen valtion laki, jonka parhai-
ten tuntee. 

Suomen laki sääntelee elokuvatuottamista ja -alaa erit-
täin niukasti, puhumattakaan kansainvälisistä yhteistuo-
tannoista, minkä johdosta yhteistuotantosopimuksilla ja 
sovituilla sopimusehdoilla on erittäin merkittävä asema.   

Kansainvälinen sääntely
Sovellettavan kansallisen lain lisäksi herää usein kysymys, 
onko olemassa sellaista kansainvälistä oikeutta, jota tuli-
si noudattaa. Kansainvälinen oikeus, johon kuuluvat osa-
na kansainväliset sopimukset, on valtioiden välistä oikeut-
ta. Kun valtio on osapuolena kansainvälisessä sopimukses-
sa, valtion tulee noudattaa kyseistä sopimusta ja sisällyttää 
sopimuksen sääntely omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä. 
Näin ollen voimassaoleva valtiota sitova kansainvälinen oi-
keus on sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön kunkin val-
tion kohdalla eikä sitä välttämättä tarvitse erikseen huomi-
oida. Esimerkiksi, jos kansainvälisen yhteistuotannon koh-
dalla sovellettava laki on Suomen laki, tällöin myös Suomea 
sitova kansainvälinen oikeus tulee noudatettavaksi.  

Osa kansainvälisestä oikeudesta ei kuitenkaan ole sel-
laisenaan kirjattu kansalliseen lainsäädäntöön, vaan sään-
nökset sitovat valtioita näiden välisinä kansainvälisinä so-
pimuksina. Nämä valtiosopimukset voivat olla kahdenvä-
lisiä tai monenvälisiä sopimuksia. Kansainvälisen oikeu-
den sääntelyä elokuva-alalla edustaa erityisesti Eurooppa-
lainen yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta (48/1995). 
Sopimus laadittiin vuonna 1992 edistämään elokuvien yh-
teistuotannon kehitystä. Sopimuksessa määritellään kan-
sainvälisiin yhteistuotantoihin sovellettavia yhdenmukai-
suussääntöjä koskien mm. yhteistuotantoasemaa, rahoi-
tusosuuksia, yhteistuottajien oikeuksia sekä teknistä ja tai-
teellista osallistumista. 

Valtioiden välillä on lisäksi kahdenvälisiä sopimuksia, 
joita eniten ovat solmineet Kanada, Ranska, Saksa, Italia 
ja Espanja. Suomi on solminut yhteistuotantoja koskevan 
valtiosopimuksen Ranskan (7/1983) ja Kanadan (24/1999) 
kanssa. 

Jotkut valtiot, kuten Ranska ja Iso-Britannia, vaati-
vat yhteistuotannoissa noudatettavaksi kansainvälisiä so-
pimuksia. Tätä on usein pidetty myös kansallisten tukira-
hojen saannin edellytyksenä. Tällöin kansainvälinen yh-
teistuotanto saa ns. virallisen yhteistuotannon aseman. 

Pia  
Naarajärvi
Kirjoittaja on  
lakimies ja ekono-
mi, joka työskente-
lee elokuva- ja  
televisiotuotanto-
jen parissa laki- ja 
konsultointipalve-
luita tarjoavassa 
yrityksessään  
Entertainment Law 
Finland, ja työstää 
työnsä ohessa väi-
töskirjaa Helsin-
gin Kauppakorkea-
kouluun elokuva-
alan kansainväli-
sistä yhteistuotan-
noista.

K A N S A I N V Ä L I S E T  Y H T E I S T U O T A N N O T  J U R I D I S E N A  H A A S T E E N A

Elokuva-alan kansainvälisten 

yhteistuotantojen monimuo-

toisuutta ja haasteellisuutta 

lisäävät entisestään sopimuk-

set ja sovellettava juridinen 

sääntely. Tämän artikkelin  

tavoitteena on tarjota yhden-

lainen näkökulma ymmärtää 

elokuva-alan kansainvälistä 

yhteistuotantoa juridisessa 

ympäristössä.
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Toisaalta osassa valtioista, kuten Suomessa, on ollut yleis-
tä yhteistuottaminen kansainvälisiä sopimuksia noudat-
tamatta, jolloin sopimukset eivät aseta vaatimuksia tuot-
tajaosapuolille esim. rahoitusosuuksien osalta, vaan tuot-
tajaosapuolet voivat vapaammin päättää keskinäisestä yh-
teistyöstään.   

Muu sääntely
Juridisen sääntelyn lisäksi kansainvälisiä yhteistuotanto-
ja sääntelevät usein rahoittajat, jotka asettavat omia ehto-
jaan rahoituksen saamiselle. Merkittävä rahoittaja esim. on 
Euroopan neuvoston tukirahasto Eurimages, joka rahoit-
taa eurooppalaisia yhteistuotantoja tarkoin määritellyin eh-
doin. Myös jokaisella kansallisella rahoittajalla, kuten elo-
kuvasäätiöillä ja televisiokanavilla, on omat rahoitusehton-
sa, jotka tulee huomioida yhteistuotannosta määrättäessä.         

Yhteistuotantosopimus ja sen merkitys
Mistä sitten pitäisi yhteistuotantosopimuksissa sopia? Kan-
sainvälisen yhteistuotannon pitkäkestoisuus ja siihen liitty-
vät erilaiset juridiset kysymykset saavat sopimuksen teon 
tuntumaan helposti ylivoimaiselta. Jotkut tuottajat sopivat 
yhteistuotannosta muutaman sivun mittaisella sopimuksel-
la, toisille tuottajille 20 sivun sopimus on standardi. Koska 
jokainen yhteistuotanto on erilainen, myös yhteistuotanto-
sopimukset ovat tapauskohtaisia. Jonkun osapuolen kans-
sa toimiva sopimus ei välttämättä toimi toisen osapuolen 
kanssa, mihin mm. kulttuurieroilla on vaikutuksensa. 

Mitä tuntemattomampi toinen osapuoli on, sitä suo-
siteltavampaa on laatia perusteellinen sopimus. Suomessa 
elokuva-alan yhteistyö on perinteisesti perustunut luotta-
mukseen. Ala on pieni, tekijät tuntevat toisensa eikä huo-
noon maineeseen ole varaa. Kansainvälisessä ympäristös-
sä toimijoita on kuitenkin huomattavasti enemmän ja tar-
koitusperät saattavat olla erilaisia. Luottamukseen yhteis-
toiminnan perustana tulisi luonnollisesti pyrkiä, mutta ha-
lu laatia kirjallinen sopimus ei kuitenkaan ole epäluotta-

muslause yhteistyökumppanin suuntaan. Kirjallisten sopi-
musten tarkoitus on esittää sovitut asiat selkeästi niin, että 
kaikki osapuolet yksiselitteisesti ymmärtävät ja sopimuk-
sen kautta vahvistavat, minkälaisesta yhteistyöstä on sovit-
tu eikä jälkeenpäin tarvitse miettiä, mistä oli puhe ja mitä 
oikein sovittiin. 

Myös kielellisistä syistä on usein perusteltua kirjata so-
vitut asiat paperille, jotta osapuolet voivat varmistua saavu-
tetusta yhteisymmärryksestä. Sopimukset toimivat jonkin-
laisina pelisääntöinä tukemalla yhteistuotannon toteutu-
mista ja mahdollistamalla tärkeimpään asiaan eli itse eloku-
van tekemiseen keskittymisen. Lisäksi neuvoteltaessa yh-
teistuotannon pelisäännöistä oppii tuntemaan toista osa-
puolta paremmin, mikä taas mahdollistaa  yhteistyön edel-
lytysten paremman arvioinnin.     

Yhteistuotantosopimuksen sisältö
Vaikka jokainen yhteistuotantosopimus on tapauskohtai-
nen, voi kuitenkin nostaa esiin tietyt asiat, jotka on hy-
vä muistaa kansainvälistä yhteistuotantoa suunniteltaes-
sa: osapuolten asema oikeuksineen, vastuineen ja velvoit-
teineen; oikeuksien hankinta (oikeudet käsikirjoitukseen, 
ohjaajalle ja muille tekijöille syntyvät tekijänoikeudet elo-
kuvaan, oikeudet musiikkiin, ym.); tuotantosuunnitelma, 
tuotantobudjetti ym. tuotannon eri elementit, niistä päät-
täminen ja vastuu toteutumisesta; rahoitus- ja kassavirta-
suunnitelmat; elokuvan ja elokuvamateriaalien omistus- 
ja käyttö(esitys- ja levitys-)oikeudet; tulojen jako; kredii-
tit; vakuutukset; kirjanpidon järjestäminen; sopimuksen 
päättäminen; sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkai-
seminen.

Elokuva-alan kansainvälisistä yhteistuotannoista ja nii-
hin liittyvistä juridisista kysymyksistä kiinnostuneille löy-
tyy lisätietoa kansainvälisestä kirjallisuudesta, josta mainit-
takoon käyttökelpoisena esim. Media Business Schoolin 
kustantama, Per Neumannin ja Charlotte Appelgrenin kir-
joittama ”The Fine Art of Co-Producing” (2002).  

Kannattaa  
tietysti  
epävarmuuden 
vähentämiseksi  
valita sen valtion  
laki, jonka  
parhaiten tuntee.

Liisa Peilimaassa  
– videoinstallaatio,  
Maria Ylikoski 2005
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T
ekijänoikeuslain uudistamisen pää-
määränä oli tehdä lakiin tietoyhteis-
kunnan edellyttämät muutokset se-
kä mukauttaa lainsäädäntö digitaali-
seen ympäristöön ja tietoverkkoympä-
ristön erityiskysymyksiin. Tekijänoikeus- 

lain muutoksilla saatetaan voimaan EU:n tietoyhteiskun-
tadirektiivi sekä myös muita direktiivistä riippumattomia 
muutoksia. Tietoyhteiskuntadirektiivin edellyttämät muu-
tokset olisi tullut saattaa kansallisessa lainsäädännössä voi-
maan jo 21.12.2002 mennessä.

Tekijänoikeuslain uudistaminen on ollut pitkäkes-
toinen projekti. Lain uudistaminen aloitettiin jo vuoden 
2002 lopulla, kun hallitus antoi esityksen tekijänoikeuslain 
muuttamiseksi (HE 177/2002vp). Eduskuntakäsittelyn ai-
kana lakiehdotusta pidettiin ongelmallisena. Lain käsittely 
hidastui siinä määrin, että valtiopäivät ehtivät päättyä hel-
mikuussa 2003 ennen lain tarkempaa käsittelyä, minkä seu-
rauksena lakiesitys raukesi.

Kesällä 2003 opetusministeriö julkaisi uuden esitys-
luonnoksen tekijänoikeuslain muuttamiseksi ja pyysi use-
alta taholta lausuntoja luonnokseen. Opetusministeriö jul-
kaisi uuden esityksen (HE 28/2004vp) tekijänoikeuslain 
uudistamiseksi 18.3.2004.

Hyvitysmaksu
Hyvitysmaksua koskeviin säännöksiin on tehty täsmen-
täviä ja kaventavia muutoksia. Hyvitysmaksu voidaan uu-
den lain mukaan kohdistaa sellaiseen ääni- tai kuvanau-
haan sekä muuhun sellaiseen laitteeseen, johon teos voi-
daan tallentaa ja jota merkittävässä määrin käytetään teok-
sen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Uutta 
on edellytys, että laitetta on käytettävä merkittävässä mää-
rin teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyt-
töön, jotta siihen voidaan kohdistaa hyvitysmaksu. Aiem-
min edellytettiin ainoastaan, että laitteen tulee soveltua ra-
diossa tai televisiossa taikka ääni- tai kuvatallenteella ole-
van teoksen kappaleen valmistamiseen. Maksun suuruus 
voidaan jatkossa sitoa joko laitteen esitysaikaan tai tallen-
nuskapasiteettiin. 

Opetusministeriö päättää siitä mitkä laitteet kuuluvat 
hyvitysmaksun piiriin, saatuaan lausunnot sekä liikenne- ja 
viestintäministeriöltä että kauppa- ja teollisuusministeri-
öltä. Opetusministeriön asetuksella säädetään myös mak-
sun suuruus. 

Käytännössä hyvitysmaksu koskee tällä hetkellä mm. 
VHS-kasetteja, CDR- ja DVDR-levyjä, MP3-tallentimia 

sekä digitaalisia kiinteämuistisia videotallentimia (esim. 
kovalevyvideo tai tallentava digiboxi).

Piraattituotteiden 
 maahantuonti
Piraattituotteiden maahantuonnista tuli tekijänoikeus-
lain muutoksen myötä rangaistavaa. Säännös koskee jo 
yhdenkin piraattituotteen maahantuontia. Maahantuon-
nin kielto koskee niin yksityiseen käyttötarkoitukseen 
tapahtuvaa maahantuontia kuin muunlaistakin maahan-
tuontia. Säännös mahdollistaa tehokkaan puuttumisen 
Suomeen tuotaviin piraattituotteisiin jo niiden maahan-
tuontivaiheessa. Tulli voi ottaa esim. Suomeen palaaval-
ta Tallinnan matkaajalta yhdenkin piraatti cd-levyn pois. 
Maahantuonnista voidaan määrätä maksettavaksi hyvitys 
ja vahingonkorvaus sekä tuomita piraattituotteet hävitet-
täviksi.

Jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien  
edelleen lähettäminen
Viestintämarkkinalaissa on kaapelioperaattoreille sää-
detty velvollisuus  edelleen  lähettää  tiettyjä  jakeluvel-
voitteen  alaisia ohjelmia. Edelleen lähettäminen kuuluu 
tekijän yksinoikeuden piiriin. Aiemmin voimassa olleen 
tekijänoikeuslain säännöksen mukaan tekijällä oli korva-
usoikeus jakeluvelvoitteen (ns. must carry) alaisten oh-
jelmien edelleen lähettämisestä. Korvausoikeuden ole-
massaoloa edellyttävät myös Suomea sitovat kansainvä-
liset sopimukset. Siitä huolimatta, että hallituksen esi-
tyksessä ei korvausoikeuteen esitetty mitään sisällöllisiä 
muutoksia, nousi asia valiokuntakäsittelyn aikana esil-
le. Valiokuntakäsittelyssä päädyttiin siihen yllättävään 
ratkaisuun, että tekijöiden korvausoikeuden poistamis-
ta päätettiin ehdottaa eduskunnalle. Nyt hyväksytyn te-
kijänoikeuslain mukaisesti tekijöillä ei ole oikeutta saa-
da korvausta jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edel-
leen lähettämisestä.  

Laillisen lähteen vaatimus
Lainmuutoksen myötä kappaleiden valmistaminen sellai-
sesta teoksen kappaleesta, joka on valmistettu tai saatettu 
yleisön saataviin ilman oikeudenhaltijan lupaa, on lainvas-
taista. Kyseinen ns. laillisen lähteen vaatimus koskee myös 
yksityistä käyttöä. Tämän seurauksena esimerkiksi musiik-
kikappaleen lataaminen vertaisverkosta omaan käyttöön 
on lainvastaista, mikäli kappale on alun perin saatettu verk-
koon ilman tekijän lupaa. 

Sami 
Kokljuschkin
Kirjoittaja on 
Kopiosto ry:n 
av-osaston lakimies

Uusi 
tekijänoikeuslaki 
Vuonna 2002 aloitettu tekijänoikeuslain uudistamisprosessi on viimein saatu päätökseen, kun eduskunta 5.10.2005  

hyväksyi lakiehdotuksen.  Tekijänoikeuslain muutokset astuvat voimaan 1.1.2006,  sopimuslisenssi- ja hyvitysmaksu-

säännösten osalta 1.1.2007.
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Teknisen toimenpiteen kiertämisen kielto
Tekijänoikeuslaki oli jo viimeisiä muodollisuuksia vaille val-
mis, kun julkisuudessa nousi esiin keskustelu tekijänoikeus-
lakiuudistuksen vaikutuksista kansalaisten yksityiseen ko-
piointiin. Julkisuudessa esiintyi runsaasti virheellisiä käsi-
tyksiä lain vaikutuksista kopiointioikeuteen. Tekijänoikeus- 
lain muutoksella ei muutettu yksityisen kopioinnin sallivaa 
periaatetta, vaan yksityishenkilöllä on edelleen oikeus ot-
taa muutama kopio omista ja laillisesti lainatuista levyistä. 

Tekijänoikeuslailla suojatun aineiston suojaksi asetetun 
tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertäminen on jatkos-
sa tietoyhteiskuntadirektiivin edellyttämällä tavalla kiel-
lettyä. Suojauksen kiertäminen on kuitenkin sallittua lail-
lisesti hankitun aineiston saamiseksi kuultaville tai nähtä-
ville. Käytännön merkitystä yksityiseen kopiointiin uudel-
la teknisen toimenpiteen kiertämisen kiellolla ei ole, sillä 
pääosa levyistä on suojaamattomia ja lisäksi uudet suojaus-
tekniikat ovat sellaisia, että ne sallivat muutaman kopion 
ottamisen. 

Kopiointia rajoittavilla tekniikoilla pyritään estämään 
mm. CD-levyjen rajoittamaton digitaalinen kopioiminen 
ja ehkäisemään internetpiratismia. Tekniset suojauskeinot 
ovat erittäin tärkeitä esim. laillisen verkkokaupan kehitty-
misen vuoksi. 

Levitysoikeuden raukeaminen
Teoskappaleiden edelleen levittämistä koskeva säännös on 
muuttunut siten, että teoksen kappaleen saa edelleen levit-
tää, kun se on ensimmäisen kerran tekijän suostumuksella 
myyty Euroopan talousalueella. Ennen lain muutosta vas-
taavaa alueellista rajoitusta ei ollut. Säännöksellä ei ole vai-
kutusta yksityiskäyttöön hankitun teoskappaleen levittä-
miseen, vaan tällaisen teoskappaleen saa edelleen levittää 
myös silloin, kun se on tuotu Euroopan talousalueen ulko-
puolelta. Esimerkiksi ulkomailta tuotujen tai postimyyn-
nistä tilattujen kirjojen ja äänilevyjen levittäminen edelleen 
antikvariaateissa tai muussa käytettyjen tavaroiden kau-
passa on sallittua.

Plan *b for Arkadian-
mäki, verkossa toteu-
tettu kansanäänestys,  
Juha Huuskonen & 
työryhmä 2005
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K
uvaukset on tarkoi-
tus saattaa päätök-
seen kolmessa päi-
vässä. Joukkokohta-
us, jossa olin mukana 
flegmaattisena bus-

simatkustajana, kuvattiin heti ensim-
mäisenä päivänä. Tuotantopäällikkö 
Sanna Kultanen kertoo, että joukko-
kohtauksesta aloittaminen on vaikeaa. 
Kuvauksia kuitenkin helpottaa se, et-
tä ensimmäisenä päivänä mukana on 
myös näyttelijä Ville Virtanen, jolla on 
rooli juopuneena matkustajana. Muut 
avustajat ovat pääasiassa Porvoon teat- 
terilaisia tai Tampereen Nätyläisiä.

Avustajat kuljetetaan Porvoon lin-
ja-autoasemalta Magnusborgin stu-
dioille. En ole käynyt siellä aiemmin. 
Myöhemmin eräs Porvoon teatterilai-
nen kertoo, että siellä tehdään mm. le-

vyjä ja elokuvia. Magnusborgiin on va-
rattu viisi polkupyörää varta vasten 
siihen tarkoitukseen, että äänitysses-
sioiden välillä pääsee vaivattomasti 
virkistäytymään Porvoon keskustaan 
parin kilometrin päähän. Hyvä idea, 
koska kävelymatka keskustaan on to-
dellakin pitkä ja hikinen, ainakin ka-
meralaukun kanssa, kuten tulen myö-
hemmin huomaamaan.

Magnusborgissa kokoonnumme 
isoon saliin. Ohjaaja Esa Illi sanoo 
olleensa hyvin epävarma siitä, kuin-
ka runsasta avustajajoukkoa uskaltai-
si paikalle odottaa ja olevansa erittäin 
kiitollinen, että olemme tulleet. Illi 
esittelee tuotantoryhmän ja kertoo, 
että keittiössä on kahvia ja sämpylöi-
tä. Meidän on määrä aloittaa kuvauk-
set Porvoon keskustassa noin tunnin 
kuluttua. Sitä ennen pitäisi tarkistaa 

KUUMAT 
TUNNIT 
BUSSISSA 
P Ä I V Ä N I  L Y H Y T E L O K U V A N  A V U S T A J A N A

”Kohtelen sua siis yhtä tylysti kuin 
muitakin avustajia”, sanoo Esa Illi 
bussissa, matkalla Porvooseen Sii-
lijuttu-lyhytelokuvan kuvauksiin. 
En ole ihan varma mitä odottaa. 
Tuttavuuteni ohjaaja Illin kanssa 
on kestänyt hädin tuskin kolmea 
minuuttia. Heinäkuun alussa pu-
helimessa, sopiessamme keikastani, 
hän ohjeisti pukeutumaan mustaan 
tai harmaaseen. Minun piti myös 
valmistautua henkisesti olemaan 
synkkä ja tympeä ihminen välinpi-
tämättömien kanssamatkustajien 
joukossa. Ajattelin olevani luonnon-
lahjakkuus edes jossain, mutta sitä 
en sanonut Illille. 

Kirsi Gimishanov
Kirjoittaja on Kopioston tiedottaja

Artikkelin kuvat: 
Siilijuttu, ohj. Esa Illi, 
Grape Productions Oy
ja Kirsi Gimishanov 
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kaikkien vaatetus ja lyödä lukkoon is-
tumapaikka bussissa. 

Vaaleat vaatteet eivät läpäise Illin 
seulaa. Ihmisillä on mukana tummia 
T-paitoja, mutta vaikuttavin on oh-
jaajan oma, jossa on iso hieno pääkal-
lonkuva rintamuksessa. Sen hän halu-
aa ehdottomasti mukaan. Paita menee 
pitkälle ja kaljulle Tomille, joka on pai-
kallisia Porvoon teatterilaisia. Paidan 
myötä Tomi saa myös tavallista rivi-
statistia merkittävämmän roolin. To-
mi on silmin nähden tyytyväinen; hä-
nen roolinsa kun oli kesällä esitetyssä 
Ronja Ryövärintyttäressä niin pieni. 

Seuraavaksi asettaudumme bus-
siin. Avustajien sukupuolijakauma on 
selkeän naisvoittoinen (14–5), joten 
miehet sijoitellaan näkyvimmille pai-
koille. Tosin minun kokemukseni mu-
kaan julkisillahan ajavat lähinnä naiset 
eli asetelmahan olisi ihan realistinen. 
Asennoidun olemaan tympeä. Menen 
aivan taakse istumaan yksinäni, juuri 
niin kuin tavallisestikin teen.

Ajamme Porvoon keskustaan. Pai-
kalla on Itäväylän ja Borgåbladetin 
toimittajat, tuleepa muutama japani-
lainen turistikin ihmettelemään. Sta-
tisteja ei ihan vielä tarvita, joten me-
nemme istuskelemaan Porvoonjoen 
ääreen. 

Minuutit venyvät tunniksi. Tu-
li helle heti kun MM-kisat loppuivat, 
joku vitsailee. Totta kyllä, Porvoossa 
on paljon kuumempi kuin Helsingis-
sä, jossa aina tuulee. Avustajat mutus-
tavat kärsivällisesti cateringin tuomia 
sämpylöitä ja nauttivat auringosta. 
Elokuvanteko on odottelua, olen sen 
kuullut aiemminkin. Minua alkaa nu-
kuttaa. Tuottaja Uunila ehdottaa, et-
tä voisin mennä puistoon nukkumaan. 
Sen sijaan menen seuraamaan koh-

tausta, jossa kuvataan Ville Virtasen 
esittämän humalikon sisääntulo bus-
siin. Humalikkoa kuvataan lähemmäs 
kaksi tuntia.

Vihdoin tulee meidän  
vuoromme. 
Otamme sovitut paikat bussissa. Il-
li neuvoo meitä kiinnittämään kat-
seemme yhteen pisteeseen ilmassa, 
niin ettemme näyttäisi seuraavan ak-
tiivisesti mitään ohikiitävää, bussin 
ikkunasta näkyvää. Tarkoitus on up-
poutua omaan sisäiseen maailmaansa. 
Ajattelen auton vakuutusmaksuja ja 
tokaluokkalaiseni uutta lukujärjestys-
tä, jossa on ihan liikaa aikaisia aamuja. 
Bussi lähtee ajamaan ympäri keskus-
taa. Aina ennen kuin kamera käy, Illi 
kehottaa meitä; ”no niin, menkää nyt 
siihen omaan juttuunne”. Onko tämä 
Stanislavskia?

Porvoon keskustan kortteli Jokika-
tu-Lundinkatu-Piispankatu-Raatimie-
henkatu tulee hyvin tutuksi. Puolen-
toista kuvaustunnin jälkeen tiedän jo 
ennakoida Jokikadulta käännyttäessä 
kadussa olevaa isoa kuoppaa, joka höt-
käyttää matkustajia mukavasti. Bus-
sikuski ajaa joka kerta samaan kuop-
paan, ehkäpä ohjeistuksesta. Kuvaam-
me välillä pelkkää oikealla istuvien 
puolta, jolloin vasemmalla istuvat saa-
vat levätä ja päinvastoin. Muut avusta-
jat virnuilevat tympeille ilmeillemme 
jalkakäytävältä, kun bussi lähtee. Yri-
tän pitää maksamattomat laskut ja ai-
kaiset aamut tiukasti mielessä. 

Odotellessamme bussissa oikeal-
la istuvien puolen kiertoajelua kortte-
lin ympäri, kysyn Juha-nimiseltä avus-
tajalta, kuinka hän on tänne päätynyt, 
Hän kertoo pelaavansa koripalloa sa-
massa joukkueessa kuin tuottaja Rai-

mo Uunila. Itse asiassa samaisessa 
joukkueessa pelaa ainakin neljä tek-
niikan ihmistä.

Kuulen, kuinka bussikuskia esittä-
vä Jani kertoo Itäväylän toimittajalle, 
ettei hänellä ole oikeasti edes ajokort-
tia. Hän on tätä roolia varten tarkkail-
lut bussikuskeja ja heidän liikkeitään ja 
tullut siihen tulokseen, että bussikus-
keilla on vahva ammattiylpeys. Myö-
hemmin kun katselen Janin näyttelijän-
suoritusta, en voi kun ihmetellä. Hän ei 
sano sanaakaan, mutta silmillään ja il-
meillään ilmaisee juuri sen, mistä oh-
jaaja puhuu. Kuinka se tekee sen?

Ja takapenkin punkkaria esittä-
vä Ilona? Kameramies avustajineen ja 
laitteineen on puolen metrin päässä ja 
heti siinä takana ohjaaja. Ilona jauhaa 
laiskasti purkkaa äärimmäisen tum-
malla huulipunalla maalatulla suullaan 
ja raukeine silmineen onnistuu näyt-
tämään maailman kyllästyneimmäl-
tä ja tylsistyneimmältä pikku rokulta. 
Ihailtavaa. Tuon kun osaisi, olisi baari-
uskottavuus ihan toisissa lukemissa.

Lopetamme keskustassa kuvaami-
sen neljän maissa ja lähdemme takai-
sin Magnusborgiin syömään. Odotte-
lu ja seisoskelu on yllättävän raskas-
ta, nälkäni on kiljuva ja olo nuutunut. 
Bussissa urheimmat vielä jaksavat vit-
sailla, liekö helpotuksesta kun hiki-
nen urakkamme on vihdoin päätök-
sessä. Suurelta osaa avustajia homma 
on tätä myöten selvä, tekniikka jatkaa 
vielä iltaa kohden bussikuskin ja pik-
kupojan kanssa. 

Vasta jälkeenpäin muistan, että 
tässä leffassa esiintyy myös siili, jota 
minulle ojennetussa pressimateriaalis-
sa tituleerataan Kaapoksi. Harmittaa, 
Kaapon näyttelijänsuorituksen olisin 
halunnut nähdä ihan livenä.

Siilijuttu 
–kuvaukset 
18.8.– 20.8. 
Porvoon 
keskustassa

Synopsis: Hyvistä  
teoista jää hyvä mieli. 
Koko perheen lyhytelo-
kuva ”Siilijuttu” ker-
too pojan, bussikuskin 
ja siilin pysähdyttäväs-
tä kohtaamisesta erää-
nä kireänä iltapäivänä 
kaupunkilaisbussissa. 
”Siilijuttu” on toteutet-
tu osana AVEKin, Suo-
men elokuvasäätiön ja 
YLE yhteistuotantojen 
”Lyhyesti”-hanketta.
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Perustuslakivaliokuntaa on 
tavattu arvostaa. Siellä ei 
”politikoida” vaan vain 
tutkitaan, mitä säätämis-

järjestystä lakiesitykset vaativat. 
Tämä tärkeä tehtävä antaa va-

liokunnalla suuren vallan. Koska vai-
keutettua säätämisjärjestystä ei tava-
ta käyttää, perustuksen kanta johtaa 
yleensä lakiesityksen muuttamiseen.  
Vaikka se muodollisesti sanoo, miten 
saa säätää, käytännössä se sanoo, mi-
tä saa säätää.

Siten perustuksen sana painaa siis 
enemmän kuin pääministerin, halli-
tuksen ja eduskunnan enemmistön 
yhdessä. Perustuslakivaliokunta on 
siis eduskunnassa jumalasta seuraava 
(ylöspäin). 

Siksi on tärkeää, että se pitää roo-
linsa ylimpänä laintarkastajana – eikä 
alennu halpaan, teiniliittomalliseen 
edunvalvontapolitikointiin. 

Josko perustuslakivaliokunta 
teki näin, tekijänoikeuslain 
käsittelyssä? Tästä keskus-
tellaan nyt eduskunnassa.

Epäilykset perustuvat kahteen to-
siasiaan. Ensinnäkin, tekijänoikeus-
laissa on monta liikenneministeriötä 
kiinnostavaa kohtaa ja perustuslakiva-
liokunnan puheenjohtaja Kimmo Sa-
si on edellisen hallituksen liikennemi-

nisteri. Toiseksi, valiokunta vaati usei-
ta heikennyksiä tekijöiden oikeuksiin, 
perustellen niitä perustuslailla.

Eniten huomiota kiinnitti se, että 
kaapelitelevisioyritykset vapautettiin 
maksamasta tekijänoikeuskorvaus-
ta suomalaisten perus-tv-kanavien ja-
kelusta, eli niin sanottua must carry -
korvausta.

Tämä vakiintunut ja kansanvälis-
ten sopimusten edellyttämä korvaus 
merkitsee, että kaapeliyritykset mak-
savat edes pikkuisen siitä, että niiden 
kaapelin kautta tulevat myös kotimai-
set peruskanavat. Sehän on niiden lii-
ketoiminnan perusta; mikään taloyh-
tiö ei vaihtaisi kaapeliin, jos vaihdossa 
menettäisi kotimaiset kanavat!

Nyt nämä kanavat siis muuttuvat 
näille yrityksille ilmaisiksi – koska pe-
rustuslaki sitä vaatii.

Tämä tehtiin siitä välittä-
mättä, ettei tätä korvausta 
kritisoitu sanallakaan pe-
rustuslakivaliokunnalle toi-

mitetuissa valtiosääntöasiantuntijoi-
den lausunnoissa. Siten tässä poiket-
tiin siitä periaatteesta, että perustus-
lakivaliokunnan työ nojaa vahvasti val-
tiosääntöasiantuntijoiden kirjallisiin 
lausuntoihin.

Sivistysvaliokunnan jäsen, vihrei-
den kansanedustaja Kirsi Ojansuu ku-

Perustuslakivaliokunnan  
menetetty maine  

vasi tapahtunutta eduskunnan puhuja-
pöntössä seuraavasti:  

”Must carry -pykälä ei ollut hal-
lituksen esityksessä millään tavalla 
muutoksen alaisena. Sen sisältöä ei ol-
lut tarkoitus muuttaa tämän lain käsit-
telyn yhteydessä mitenkään, sillä asi-
asta säädetään nyt laissa kansainväli-
sen Bernin sopimuksen mukaisesti. 
Olen lukenut läpi kaikki perustuslaki-
valiokunnan asiantuntijakuulemisten 
muistiot … mutta yksikään perustus-
lakiasiantuntija ei ottanut millään ta-
valla kantaa tähän pykälään.”

”Must carryn mainitsi muistios-
saan vain kaksi tahoa: liikenne- ja vies-
tintäministeriö sekä Kaapelitelevisio-
liitto. Näistä kahdesta muutosta pykä-
lään esitti ainoastaan kaapelitelevisio-
liitto, joka on tässä asiassa mitä suu-
rimmassa määrin asianosainen.”

”Ja sitten, kuinka ollakaan, tästä 
must carry eli 25 i:stä tuli perustusla-
kivaliokunnalle säätämisjärjestyskysy-
mys ilman että muut kuin nämä kaksi 
tahoa ovat nykyistä lainsäädäntöä siltä 
osin kritisoineet.”

Tavallinen äänestäjä ei voi kuin ih-
metellä, että mitä tässä nyt pitäisi us-
koa. Mutta niin vain kävi, että Sasi tuli 
perustuslakivaliokunnan puheenjoh-
tajana toteuttaneeksi toiveen, jota lii-
kenneministerinä oli elätellyt. 

Siistiä, eikö totta.
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KRAKOVAN  
ELOKUVA-
JUHLAT 
2005 

Dokumenttielokuvalla on ai-
na ollut näkyvä asema Kra-
kovassa, vaikka festivaali 
onkin profiloitunut lyhyt-

elokuva-festivaalina, jossa myös nuor-
ten puolalaisten tekijöiden animaatiot ja 
fiktiot ovat kilpailleet. 45. festivaalin ka-
talogi on painava ja sisältää tietoja 440 
esitetystä elokuvasta. Näistä 56 muo-
dostivat kansainvälisen kilpailusarjan 
ja 39 elokuvaa osallistuivat kansalliseen 
kilpailuun. Loput 345 elokuvaa jakautui-
vat erittäin monipuoliseksi erikoisohjel-
mistoksi; esityssarjoja oli peräti 28.

Yksi erityissarjoista oli suomalais-
ten dokumenttielokuvien sarja. Doku-

M A T K A P Ä I V Ä K I R J A -
M E R K I N T Ö J Ä

Dokumenttikilta ry:n 11 jäsentä osallistuivat Krakovan 45. elokuvafestivaaliin 31.5. – 5.6.  
AVEKin myöntämän tuen turvin. Raja-aidat, identiteetin ja elämän oikeutuksen etsintä ja tasa-arvoinen 
rauhanomainen rinnakkaiselo olivat festivaalin teemoja.
koonnut: heli turja

menttikillan festivaalille tarjoamassa 
sarjassa nähtiin Pia Andellin Maailmas-
sa, Markku Heikkisen ja Ari Matikai-
sen Zavtra, Visa Koiso-Kanttilan Isältä 
pojalle ja Kiti Luostarisen Sanokaa mi-
tä näitte. Ohjaajista Pia Andell ja Mark-
ku Heikkinen osallistuivat festivaaliin 
ja heidän mukanaan yhdeksän muuta 
Dokumenttikillan jäsentä. Suomalai-
sen sarjan lisäksi Krakovan festivaalilla 
nähtiin kaksi suomalaista dokumentti-
elokuvaa: Pirjo Honkasalon Melancho-
lian kolme huonetta ja festivaalin kil-
pailusarjassa PV Lehtisen Krooli.

Kansainvälisyyttä edusti myös suo-
malaisten ja puolalaisten dokumentta-

ristien paneeli, jossa käytiin vilkasta 
keskustelua elokuvien tekemisen tule-
vaisuudesta.

Iranilaiset Grand Prix’n 
voittajat

Krakovan festivaalin Grand 
Prix’n voitti kaksi irani-
laista dokumenttia. Tyylil-
tään ne ovat hyvin erilaisia, 

mutta sanomaltaan ne eivät ole niin-
kään kaukana toisistaan. 

Nahid Perssonin Prostitution ba-
kom slöjan (Prostitution Behind The 
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Veil) seuraa kahta yksinhuoltajaäitiä, 
jotka elävät prostituutiolla ja käyttä-
vät huumeita. Ohjaaja on elokuvansa 
kertoja; se tekee tarinasta lähelle tu-
levan ja hyvin toden tuntuisen. Kun 
Nahid Persson 17 pakolaisvuoden jäl-
keen palaa vanhaan kotimaahansa, 
hän löytää entisestään köyhtyneen, 
kaksinaismoralistisen ja pahoinvoivan 
maan. Minan ja Fariban tarinan kautta 
näemme Iranin toiset kasvot. Nahid 
Persson on päässyt kuvaamaan Minaa 
ja Faribaa hyvin läheltä, jopa joidenkin 
asiakkaiden kanssa. Hän sanoo, ettei 
näillä naisilla ole mitään menetettä-
vää: he haluavat kertoa tarinansa – eh-
kä jopa saadakseen apua – tai ainakin 
voidakseen kertoa maailmalle, mitä 
Iranissa tapahtuu.

Hätkähdyttävää kyllä juuri tämä 
on ilmeisesti syynä myös siihen, että 
Mehrdad Oskouei onnistui tekemään 
elokuvansa The Other Side Of Burka. 
Qeshmin saarella elää uskonnollinen 
yhteisö, jonka säännöt naisille ovat 
erityisen ankarat. Nämä naiset ovat 
vaienneet näihin päiviin asti. He käyt-
tävät mustaa kaapua ja erikoista nah-
kaista naamaria, jonka remmit puris-
tavat kasvoja. – ”Vaikka käytämmekin 
burkaa, olemme ihmisiä. Me hengi-
tämme ja elämme”, sanoo yksi eloku-
van naisista. Se kuulostaa vetoomuk-
selta ihmisyyden ja ihmisarvon puo-
lesta. Ja Mehrdad Oskouei on kuvan-
nut näitä naisia kuin halutakseen an-
taa heille heidän ihmisarvonsa takai-
sin. – The Other Side Of Burka on ku-
vattu kauniisti, eleettömästi, runolli-
sesti. Se pysäyttää. Elokuvan hieno-
us on siinä, että näemme jotakin mis-
tä emme tiedä mitään, mutta vaikka 

mensa, joutuu hän perheen isän hak-
kaamaksi.

Tunne minuuden katoamisesta ja 
oman itsensä muuttumisesta esineek-
si, on kuvattu ahdistavan tarkoilla yk-
sityiskohdilla asunnosta, josta on tul-
lut Akossen vankila. Näemme kerto-
jasta vain tiukasti rajattuja osia ja kos-
ka emme näe hänen kasvojaan, jou-
dumme todistajiksi kaikelle sille, mitä 
hän on joutunut kokemaan. 

Seuraavana päivänä vierailemme 
Auschwitzin keskitysleirillä. Kun kat-
selen matkalaukkuvuoria, joiden jo-
kaiseen laukkuun omistaja on säntil-
lisesti merkinnyt nimensä ja syntymä-
aikansa, ja joihin myöhemmin on jon-
kun muun toimesta lisätty järjestysnu-
mero, voin aistia noissa yksityiskoh-
dissa jotain samaa kuin Akossen ker-
tomuksessa.

Leena Kilpeläinen

Hilpeää epätoivoa

Krakovan e lokuvafestivaa-
li on Puolan ensimmäi-
nen festivaali ja Euroopan 
vanhimpia lyhyt– ja doku-

menttielokuvafestivaaleja. Ensimmäi-
nen festivaali vietettiin 1961, jolloin 
pääpalkinto meni Kazimierz Kara-
baszille, hänen legendaarisesta Muzy-
kanci -dokumentistaan (Musikantit). 
Mm. Wajdan ja Kieslowskin opettaja-
na toimineen ohjaajan 10-minuuttises-
ta työstä onkin muodostunut eräänlai-
nen dokumentaarisen ns. puolalaisen 
koulukunnan keulakuva. Kansainväli-
seksi festivaali muuttui vuonna 1964.

Varsinkin toisen maailmansodan 
jälkeen dokumenttielokuvalla oli suu-
ri merkitys Puolassa. Niitä tuotettiin-
kin paljon, mutta todellisuutta tinki-
mättömästi kuvaavat ja sitä luovasti 
tulkitsevat työt joutuivat usein vaike-
uksiin ja saattoivat juuttua kokonaan 
sensuurin rattaisiin. Niinpä Krakovan 
festivaalista muodostui näissä olosuh-
teissa henkireikä sekä tekijöille että 
asiaa harrastaville. 

Vuoden 1989 jälkeen alkoi doku-
mentaarinen buumi yhteiskunnan de-
mokratisoitumisen myötä. Puola erot-
tuu edukseen muista entisen itäblokin 
maista esim. siinä, että Puolan televisio 
on hoitanut sarkaansa vastuuntuntoi-
sesti – 90-luvulla se on sekä tuottanut 
että esittänyt säännöllisesti dokument-
tielokuvia parhaaseen esitysaikaan.

Kansallisen kilpailun (Grand Prix) 
voitti Lidia Duda, 27-minuuttisella 
dokumentilla, Hercules, (2004). Työ 
on intiimisti kuvattu yhdeksänvuoti-
aan pojan muotokuva. Siinä lievästi lii-

Henkilökuvat 
vasemmalla: 

Priit Pärn.

Markku Heikkinen 
ja Pia Andell  
Krakovan yössä.

nähty järkyttää, emme kavahda, em-
me peräänny, vaan haluamme tulla lä-
helle. Tässä on ihmisyys. Me olem-
me kaikki ihmisiä. Me hengitämme, 
elämme.

Kirsi Mattila

Nainen yksin  
– tämän päivän fasismi

Brahim Fritahin ”La femme 
seule” (Ranska 2004) elo-
kuvassa olemme kertojan, 
togolaisen Akosse Lega-

byn, sekä hyvien että huonojen muis-
tojen ympäröiminä. Hyvät kokemuk-
set sijoittuvat lapsuuteen; afrikkalai-
seen kylään, jossa elämä etenee köy-
hyyden keskellä toisistaan välittämi-
sen voimalla. Köyhyys vie hänet kui-
tenkin lopulta siirtolaiseksi Ranskaan, 
jossa alkaa hänen elämänsä pahin pai-
najainen; Akossesta tehdään orja ta-
valliseen ranskalaiseen perheeseen.

Akossen hiljainen ääni kertaa ta-
pahtunutta lakonisesti, ikään kuin 
piirtäen heikkoa ääriviivaa tapahtu-
mille, joiden aikana häneltä on riis-
tetty kaikki ihmisyyteen liittyvät oi-
keudet. Huolimatta omasta ahdin-
gostaan, hän jaksaa kuitenkin kun-
nioittaa lapsena oppimiaan periaat-
teita oikeasta ja väärästä. Isäntäväen 
matkustaessa pois viikoksi, he jättä-
vät hänelle ruuaksi riisipaketin ja 10 
euroa rahaa. Akossella olisi mahdol-
lisuus etsiä passinsa ja paeta, mutta 
hän kokee toisten ihmisten tavaroi-
den penkomisen moraalisesti vääräk-
si. Kun hän sitten isäntäväen palattua 
kertoo halustaan jättää palkaton toi-
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kuntavammainen, lisänimeä Herku-
les kantava Krys elättää työttömiä se-
kä alkoholisoituneita vanhempiaan ja 
isoäitiäänkin keräämällä ja myymällä 
metalliromua. Kuvissa painavan kan-
tamuksen alla horjuvan lapsen vael-
luksesta lohduttomilla joutomailla on 
koskettavuutta ja vertauskuvallista 
voimaa. Mieleenpainuva ja tyylipuh-
das työ - ’observational style’.

We Are All Made of Coal (Wszys-
cy jestesmy z wegla, 2004) palkittiin 
Kino Polskan ja UPC:n palkinnolla. 
”Jokainen tekee täällä kuolemaa, jot-
kut vielä taistelevat” sanoo työtön kai-
vosmies ohjaaja Tomasz Wisniewskil-
le. Harrastuksenaan kaivosmies Ro-
man Janiszek kuvasi aikaisemmin ris-
tiäisiä, lasten ensimmäisiä ehtoollisia 
ja häitä – nyt hän tallentaa kurjistu-
nutta Walbrzychin kaivosaluetta ja ih-
misiä, jotka kaivavat hiiltä itsenäisesti 
ja näin ollen laittomasti. Kuvaajan toi-
minnan kaksijakoisuus kuvastuu mai-
niosti elokuvan rakenteessa ja musii-
kin käytössä. Työ on puolalaisittain 
hilpeän epätoivoinen. Pikemminkin 
kuin inhimillisestä kurjuudesta se ker-
too inhimillisestä intohimosta.

Animaatioista palkittiin Marek 
Scrobeckin Ichtys. Se jatkaa puolalai-
sen animaatioelokuvan ylvästä perin-
nettä (Lenica, Dumala, Kucia) tekni-
sesti äärimmäisen hiotulla, julmalla ja 
kiehtovalla odottamisen metaforalla – 
tarinalla siitä, miten voi käydä kun ti-
laa ravintolassa kalaa.

Z kroniki Auschwitz. Rozdzial Pia-
ty – Sonderkommando. 2004, 26’
(From the Auschwitz Chronicle. 
Chapter five – Sonderkommando)
Tunnetun kuvaaja-ohjaajan Michal Bu-
kojemskin Auschwitz–kronikan viides 
osa Sonderkommando osallistui kan-
salliseen kilpailuun. Dokumenttisar-
ja perustuu vankien omiin kertomuk-
siin elämästä keskitysleirillä. Ensim-
mäinen krematorio käynnistyi Ausch-
witzissa elokuussa 1940 ja sitä hoiti 
”lämmittäjävangit”. Sonderkomman-
don eli Erikoisjoukkojen työ oli kam-
mottavaa, eikä siitä muihin tehtäviin 
päässyt.

Viisiosaisessa dokumentissa Bu-
kojemskin huikaisevan hienot nyky-
otokset liittyvät todistusvoimaiseen 
arkistomateriaaliin ja askeettiseen se-
lostustekstiin. DVD -levyllä työ on 
tärkeä, kammottava ja tyylikäs tieto-
paketti – valittavana kuusi kieltä. Lu-
kijoina sellaisia supernimiä kuin esim. 
Kenneth Branagh (englanti) ja Leo-
nid Mozgovoi (venäjä). Ettei koskaan 
unohtuisi.

Elizabeth Marschan

Dokumenttikilta kohtaa 
kaltaisensa

Jos ovella paksu mies viik-
sissä antaa kaikille sisään 
tulijoille käteen mukin, ja 
mukissa kotimaista votkaa 
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suomalaisille vieraille ja suomalaista 
votkaa kotimaisille vieraille, niin sil-
loin ei olla Saksassa tai Ruotsissa, ei-
hän? Ollaan muualla. Tarkemmin sa-
nottuna Puolassa ja Krakovassa, jos-
sa on kansainväliset elokuvafestivaa-
lit ja suomalaisen elokuvan esityssar-
ja ja Dokumenttikillan porukka on 
kutsuttu vieraiksi.  Paikallinen Doku-
menttikilta on järjestänyt tapaamisen, 
paikalla on tiu (maatalousmaa katso-
kaas) puolalaisia ja vähän vähemmän 
suomalaisia.

Pelkäsin etukäteen, että puhui-
simme vain rahasta. Muistelin joitain 
Dokumenttikillan tapaamisia venä-
läisten kollegojen kanssa, ja niissä pu-
he vikkelästi kääntyi siihen kuinka ra-
haa ei ole. Itse asiassa se meni niin, et-
tä ensin tämä kuultiin vierailta ja sit-
ten tietenkin vastavuoroisesti suoma-
laisilta. Ja lopuksi kaikki soraäänittä 
lauloivat samaa laulua, juoden olutta 
kiivaasti.

Mutta nyt siis juotiin votkaa, aika 
pienistä mukeista. Ja se mistä puhut-
tiin, oli elokuvasäätiö. 

Puolalaiset ovat rakentamassa 
omaa elokuvasäätiötään ja toivovat 
instituutin olemassaolon turvaavan 
lakiehdotuksen läpimenoa. Selostin 
suomalaista systeemiä, ja siinä puo-
lalaisia erityisesti kiinnosti se, kuin-
ka tuotantoneuvojat valitaan ja kuin-
ka pitkiä heidän kautensa ovat. Ja ku-
ka valitsee säätiön hallituksen ja mistä 
rahoitus tulee.

Vastailimme parhaamme mukaan. 
Selostimme myös AVEKin luonnetta, 
ja rahoitusta. Annoimme aurinkoisen 
kuvan puolalaisille ystävillemme. Yri-
timme kysyä myös puolalaisen doku-
menttielokuvan tuulista, mutta jätim-
me aiheen pian, koska se tuntui puhal-
televan tyystin samantyylisesti kuin 
meilläkin.

Voin sanoa, että puhetta riitti, ja 
kääntäjälle hommia. Tietynlaisia yh-
teistyökuvioitakin viriteltiin, puola-
laisten dokumenttielokuvien sarjaa 
Forumiin, esimerkiksi.  Votkaa oli vie-
lä jäljellä, kummassakin pullossa, kun 
tilaisuus piti päättää. Elokuvateatte-
rissa alkoi elokuvien katselu. Ohjaa-
jat poistuivat hilpeinä, paikkansa an-
sainneina.

Pia Andell

Kuva (Leena Kilpeläinen):  
Birkenaun tuhoamisleiriin johtava junarata
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Suomalainen animaatio on viime vuo-
sina saanut tuulta kankaisiinsa. Mie-
lenkiintoisia ja persoonallisia ihmisiä 
ja hahmoja löytyy niin työpöytien ää-
restä ja studioilta kuin elokuvistakin. 
Tätä tietoa levitetään nyt yhteisvoi-
min maailmalle. Vankka kansainvälis-
tyminen vie animaatiotuotantoamme 
eteenpäin. 

Jyrki Kaipainen
Kirjoittaja on animaatiotuottaja  
(Camera Cagliostro)

Hienot lyhytelokuvat elävät mahdol-
lisesti tekijäänsä kauemmin, mutta ta-
loudellisessa mielessä ne eivät elätä 
ohjaajaa tai tuottajaa kovinkaan pit-
kään. Vastaus tähän jatkuvuuden on-
gelmaan ovat isommat projektit ja nii-
den myötä välttämätön kansainvälis-
tyminen ja ulkomaisen tuotantotuen 
etsintä. Mahdollisuuksia maailmalla 
on, sillä jo eurooppalaisessa animaa-
tiotuotannossa liikkuu huomattavat 
summat rahaa. Suomalaisten uskosta 
omaan osaamiseen kertovat parhail-
laan kehittelyssä ja osin tuotannossa-
kin olevat pitkät animaatioelokuvat 
ja sarjahankkeet, joista jokaisessa on 
mukana ulkomaista rahaa. 

Yksittäiset tuotantoyhtiöt ovat 
luoneet suhteita ulkomaille, mutta jo 
pidempään ilmassa on ollut ajatus ani-
maatiotuottajien yhteisestä ponnis-
tuksesta. Yhtiöiden resurssithan ovat 
Suomessa pienet.

Ensimmäinen ”Finnanimation” 
lanseeraus tehtiin kesäkuussa An-
necyn animaatiofestivaalin yhtey-
dessä pidettävässä MIFA-marketis-
sa (Marché International du Film 
d´Animation). Päämääränä tällä mo-
nivuotiseksi suunnitellulla projektilla 
on luoda suomalaisesta animaatiosta 
brändi  ja kohottaa animaatio-osaami-
semme kansainvälistä profiilia.

Konkretiaa av-politiikkaan
Yli vuoden kestäneen valmisteluun 
osallistui Elokuvasäätiön kv-osasto ja 
kourallinen tuottajia. Tukea projek-
tiin saimme lisäksi AVEKilta ja - mi-
kä ilahduttavinta - merkittävin talou-
dellinen tuki tuli opetusministeriöltä. 
Ministeriön tänä vuonna julki tuoma 
av-alan strategia toteutui näin pienen 

askeleen. OPM:n hieman maailmoja 
syleilevä toimintaohjelmahan tähtää 
tuotantomäärien nostamiseen niin, 
että vuoteen 2010 mennessä Suomen 
av-ala olisi paljon vahvempi kuin tänä 
päivänä. Tervetulleita ajatuksia, joita 
toivottavasti seuraa OPM:n, KTM:n  
sekä elokuva-alan toimijien hyvinkin 
konkreettisia askeleita, ts. tuotantora-
haa! Vuosi 2010 on jo ovella. 

Tämän päivän tuotantoraameis-
sa neljä vuotta saattaa helposti ve-
nähtää yhden pienehkön lastensar-
jan rahoituksen järjestämiseen. SES:
llä ja AVEKilla ei ole erikseen ra-
haa sarjoihin ja YLE:n Lastenohjel-
mat on tiputtanut rahoitustaan roi-
masti. Jos kotimaasta on tuotantoon 
saatavissa puupennejä, ei ulkopuolel-
ta voi odottaa jalokiviä. Vain sarjaoh-
jelmat – pitkien animaatioiden ohel-
la – voisivat luoda tukevampaa jatku-
vuutta animaatioon keskittyviin tuo-
tantoyhtiöihin. 

Uskottavuutta MIFA:lla
Jo pelkkä Annecyn osallistujaluette-
lo kertoi suomalaisten olevan liikkeel-
lä vahvemmalla satsauksella kuin moni 
isompi maa. Tarkoitus on tulevina vuosi-
na jatkaa osallistumista tärkeimpiin ani-
maatiotapahtumiin ja marketteihin. 

Finnanimation lehden ensimmäi-
nen versio ilmestyi Annecyssä. Anne-
cyn ständin viileä (lumiukkohahmot) 
ja yhtenäinen ulkoasu erottui eduk-
seen helteisen hallin koju- ja esiteme-
restä. Ständillä pyöri dvd:llä kooste 
suomalaisia animaatioelokuvia. Pai-
kallisen konsulttimme, entisen Anne-
cyn marketin johtajan Vincent Ferryn 
idea päivittäisestä happy hour - tilai-
suudesta osoittautui oivalliseksi. Laa-
tikko lapinkultaa tyhjeni joka päivä ja 
vieraskirja täyttyi kyselyistä. Vodkan 
ja salmiakin kulutus pysyi aisoissa. 

   Annecyn onnistunut huipentuma 
oli Royal hotellin edustalla, ruusu-is-
tutusten keskellä järjestetty Finnani-
mation vastaanotto. Noin sata vierasta 
ympäri maailmaa nautiskeli suomalai-
sia herkkuja, poroleipiä, leipäjuustoa 
lakkahillolla ja erilaisia juomia. Tuuli 
suopeasti smaragdin väriseltä Annecy-
järveltä.  Hikisen rupeaman tehneen 
työryhmän yhteinen loppupäätelmä; 
meidät muistetaan. 

Salmiakkia 
sieluille
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Animaatioiden käyttöalue laajenee ja 
kysyntä kasvaa. Mediakeskus  
Lumeen Animaation kärkihanke,  
ANIMAKE selvittää suomalaisen ani-
maatioalan resursseja ja tarpeita. 
ANIMAKE kehittää yhdessä alan toi-
mijoiden, tuotantoyhtiöiden ja oppi-
laitosten kanssa digitaalisuuden mu-
kanaan tuomia uusia toimintatapoja 
ja mahdollisuuksia. Hanke sai kaksi-
vuotisen Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) osarahoituksen ajalle 1.9.2005 
-30.9.2007. 

Projekti alkoi Helsingin kaupungin 
oppisopimuskeskuksessa vuonna 
2003 Uudenmaan työvoima- ja elin-
keinokeskuksen osarahoituksella ja 
siirtyi keväällä 2004 Taideteollisen 
Korkeakoulun Mediakeskus Lumee-
seen. Tärkeä yhteistyökumppani 
alusta asti on ollut Kauppa- ja teol-
lisuusministeriön sisältöliiketoimin-
tahanke (SILE). Animaatio on SI-
LEn painopistealue yhdessä pelisek-
torin kanssa. 

Yleensä animaatio on nähty vain 
kulttuuriteollisuuden osana, mut-
ta se on myös oleellinen osa teolli-
suuden markkinointiviestintää, op-
pimisteollisuutta ja mobiilipalveluja. 
Laajentunut kenttä luo uusia haastei-
ta kotimaisille tuotantoyhtiöille. Ala 
on nuori ja perustuu pienyrityksiin; 
Suomessa animaatiotuotantoyhtiöi-
den määrä on yli kaksinkertaistunut 
vuodesta 1996. 

Kotimaisten tuotantojen skaa-
la yltää teollisuuden mallinnuksista 
pitkiin animaatioelokuviin.

Tilaajat ja tekijät eivät kuiten-
kaan aina kohtaa. ANIMAKE jakaa 
tietoa animaation erilaisista käyttö-
tavoista uusille tilaajille. Hanke edis-
tää ja helpottaa animaatioiden tilaa-
mista myös tuotteistamisella. Vuon-
na 2004 toteutettiin Mediakeskus 
Lumeessa kotimaisia animaatiotuo-
tantoyhtiöitä esittelevä Suomi-ani-
maatio -dvd. Sen tekemiseen osallis-
tuivat myös SILE-hanke, Satu ry ja 
useita tuotantoyhtiöitä. 

Animaation kärkihankkeen re-
surssit eivät ratkaise tuotantojen ra-
hoituksen pullonkaulaa. Mediakes-
kus Lumeen teknistä laitteistoa voi-
daan käyttää ns. testbed-tuotantoi-
hin. Hanke subventoi kustannuksia, 

mikäli projekti edistää koko animaa-
tioalaa, ja sen tuloksia pääsevät hyö-
dyntämään muutkin tuotantoyhtiöt. 
Kyseessä voivat olla esimerkiksi täy-
dennyskoulutuksellinen tai uusia tuo-
tantotapoja kehittävä projekti. Ani-
maatiotuotantojen erityiskysymyk-
siin voidaan paneutua myös worksho-
peissa. 

Toimialatietoa välitetään seminaa-
reissa. SyysGraph 7. – 8.9. esitteli 3D-
grafiikan uusinta tutkimusta ja tieteel-
listä havainnollistamista. Rakkautta & 
Anarkiaa -festivaalin yhteydessä 15.–
16.9.2005 järjestettiin kaksipäiväinen 
Rakkautta & Animaatiota -seminaa-
ri animaatiotuotannon erityispiirteis-
tä, kotimaisista projekteista ja kan-
sainvälisistä trendeistä. DreamWork-
sin Eurooppa-vastaava Shelley Page 
emännöi seminaaria ja tapasi suoma-
laisia tekijöitä. Hän painotti erityises-
ti animaatiokoulutuksen ja työelämän 
lähentämisen merkitystä; useilla ani-
maatiotuotantoyhtiöillä on kasvutar-
vetta, johon animaatiokoulutuksen 
tulisi vastata. 

Animaatiotoimiala sisältää nyt 
Suomessa kaikki eväät kasvuyrityksil-
le, alueelliselle työllistämiselle ja vien-
tiliiketoiminnalle. Julkisia tukitoi-
menpiteitä tarvitaan, jotta suomalai-
set tuotantoyhtiöt voivat saada oman 
siivunsa räjähdysmäisesti kasvavista 
animaation maailmanmarkkinoista. 
Olisi perusteltua myös kohdentaa tek-
nologiankehittämisrahaa animaatio-
tuotantoihin.

Tuula Leinonen
tuula.leinonen@lume.fi
Kirjoittaja työskentelee projektikoordi-
naattorina Animaation kärkihankkeessa 
Mediakeskus Lumeessa. Hän on myös elo-
kuvataiteen jatko-opiskelija, joka tutkii 
uuden tekniikan vaikutuksia suomalaiseen 
animaatiotuotantoon.

Projekti

Tuotos ry on vuonna 1998 perustettu  
elokuva- ja av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys. 

Tuotos sopii av-tallenteiden käytöstä tuottajien puo-
lesta silloin, kun tallennekohtainen sopiminen on epä-
tarkoituksenmukaista tai vaikeaa. Tällaisia sopimisen 
alueita ovat mm. av-tallenteiden opetuskäyttö, tv-oh-
jelmien edelleen lähetys ja hyvitysmaksuvarat. 

Edustamme kattavasti suomalaisia elokuvatuotta-
jia sekä annettujen valtakirjojen perusteella että jäsen-
järjestöjen kautta. Yli 500 kotimaista tuotantoyhtiötä 
on antanut valtakirjan lupien myöntämiseksi, korva-
usten keräämiseksi ja tilittämiseksi. Tuotoksen jäseniä 
ovat kaikki kolme kotimaista tuottajajärjestöä: Suo-
men audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry, Suomen 
elokuvatuottajien keskusliitto ry SEK ja Suomen Ää-
ni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry. 

Tuotoksen kautta tekijänoikeuskorvauksia voivat 
saada kaikki tv-yhtiöiden ulkopuoliset tuotantoyhti-
öt, joiden tuotantoja esitetään kotimaisilla tai ulko-
maisilla televisiokanavilla. Korvausta maksetaan tele-
visio-ohjelmien nauhoittamisesta opetuskäyttöön se-
kä ohjelmien edelleen lähettämisestä kaapeli- ja yh-
teisantenniverkoissa. Vuonna 2003 solmitun kansain-
välisen yhteistyösopimuksen perusteella suomalaiset 
yhtiöt saavat Tuotoksen kautta korvausta ulkomailla 
tapahtuvasta televisio-ohjelmien edelleen lähettämi-
sestä. Tuotos tilittää myös tuotantoyhtiölle kuuluvan 
osuuden hyvitysmaksusta. Yksityisen kopioinnin hy-
vitysmaksua kerätään hyvitykseksi siitä haitasta, jota 
yksityiskäyttöön tapahtuva kopiointi oikeudenomis-
tajille aiheuttaa. 

Tuotoksen keräämien korvausvarojen vuosittainen 
määrä on viime vuosina vaihdellut  400 000 ja 500 000 
euron välillä. Tuotantoyhtiöille maksettu keskimääräi-
nen korvaus on noin 2000 euroa vuodessa. 

Toimintaan kuuluu myös tuottajakunnan koulut-
taminen tekijänoikeudellisten kysymysten tiimoilta. 
Etenkin viimeaikaiset muutokset tekijänoikeuslais-
sa sekä jatkuvasti kehittyvä piratismi myös elokuva-
alalla ovat olleet indikoimassa koulutustarpeita. Pi-
ratismin vastaiseen taisteluun Tuotos osallistuu Teki-
jänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK) ry:n  
jäsenenä. Tuotos seuraa uusien jakelukanavien kehit-
tymistä sekä teosten laillista käyttöä eri yhteyksissä. 
Tarvittaessa kehitämme uusia lupajärjestelyjä mahdol-
listaaksemme teosten laillisen esittämisen. Teknolo-
gian jatkuva kehitys on myös tuonut Tuotos ry:n toi-
mintaan enenevässä määrin tarpeen antaa neuvon-
taa, niin uusille tuottajille kuin monille av-aineistojen 
käyttäjillekin.

Tuotos tekee yhteistyötä niin muiden tekijänoike-
usjärjestöjen kuin av- ja elokuva-alan toimijoidenkin 
kanssa parantaakseen tuottajien toimintamahdolli-
suuksia tänään ja tulevaisuudessa.

Kirsi Niittyinperä
Kirjoittaja on TUOTOKSEN pääsihteeri

ANIMAKE Tuotos
Järjestö

Elukka, ohj. Tatu Pohjavirta, Elokuvaosuuskunta 
Camera Cagliostro 2005
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ordic Talent on järjestetty viitenä 
vuonna, aina Kööpenhaminassa. Ti-
laisuuden maksaa NFTF (pohjoismai-
nen elokuva- ja TV rahasto) ja se jär-
jestetään Tanskan elokuvakorkeakou-
lun tiloissa. Tapahtumaan voivat opis-
kelijoista osallistua juuri valmistuneet, 
joilla on lopputyö näytettävänä. Tänä 
vuonna Suomesta oli esillä Lotta ku-
piaisen Caasha, Akseli Tuomivaaran 
Puhdas elämä, PV Lehtisen Kroo-
li, Katariina Järven Kökkä sekä Mik-
ko Pöllän käsikirjoittamasta Osasto 5 
-sarjasta jakso nimeltä Bonus. Näistä 
Pöllä ja Järvi olivat mukana pitsaamas-
sa seuraavia projektejaan.

Tapahtuma on kolmepäiväinen ja 
tapahtumien kulku yksinkertainen: 
saavutaan paikalle, katsotaan valmis-
tuneita elokuvia, tuottajat esittelevät 
itsensä ja yhtiönsä vastavalmistuneil-
le tekijöille, vapaamuotoista tutustu-
mista, lisää elokuvia, fiktioiden pit-
saustilaisuus, elokuvia ja dokument-
tien pitsaustilaisuus. Molemmissa ka-
tegorioissa tavoitteena on saavuttaa 
ennakkovalmistelurahat, jotka mak-

Tuotantoneuvojat

saa NFTF. Fiktiokategoriassa sum-
ma on 200 000 NOK, dokumenteille 
100 000 NOK (=13 000€) Kummal-
lakin on oma jury, joka päättää loppu-
työelokuvan, pitsauksen ja kirjallisen 
materiaalin pohjalta, mikä on se paras 
projekti. 

Molemmissa tapauksissa voitto 
meni Tanskaan, mikä oli aika todennä-
köistä, koska uusia hankkeita esittele-
vät olivat voittopuolisesti (9/12) Tans-
kasta. Tänä vuonna ei muiden maiden 
korkeakouluista valmistunut opiskeli-
joita kuin Tanskan ja Suomen. (Se kol-
mas oli islantilainen, joka oli opiskel-
lut Prahassa.) Useamman suomalaisen 
olisi siis kannattanut pyrkiä mukaan, 
vähän keskeneräinenkin hanke olisi 

Kuinka 
saada 
menestystä, 
ystäviä ja  
vaikutus-
valtaa?

ollut hyvän lopputyön kanssa tääl-
lä aika vahvoilla! 

Kun palkinnot on jaettu, on ai-
ka hyvän ruuan, ja sen tärkeimmän: 
verkottumisen. Tulevaisuuden kes-
keiset pohjoismaalaiset elokuvan-
tekijät kohtaavat, löytävät yhteis-
tuottajansa ja siinä sivussa ovat teh-
neet itsensä tutuksi rahoittajille. 

Tämän talven aikana valmistu-
vat: pitäkää mielessä; hakuaika on 
keväällä uusien hankkeiden kans-
sa. Tätä tilaisuutta ei kannata jät-
tää käyttämättä, ja jos mahdollisuus 
esitellä omaa hankettaan tulee, sii-
hen kannattaa valmistautua huolel-
lisesti. Lisätietoja ja apua saa kou-
lun lisäksi vaikka AVEKista.

Kun vanhemmat tuottajat ja ohjaajat juoksevat 
kalliissa forumeissa tai vielä kalliimmissa  
seminaareissa hankkimassa verkostoja,  
rahoittajakontakteja ja tukea tuotannoilleen,  
on nuorisomme parhaimmistolle – tai ainakin  
ETO:n käyneille – tarjolla paljon notkeampi,  
nopeampi ja halvempi malli saattaa itsensä  
keskeisten pohjoismaisten rahoittajien, tuottajien 
ja tulevien kollegoiden tietouteen: Nordic Talent.

Ulla Simonen

N
Jono, ohj. Kimmo Yläkäs, Oksanen Töölöstä Oy 2005 (Toinen Suomi)
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AVEKin mediataiteen palkinnon 
sai tänä vuonna Hanna Haaslahti. 
Palkintoraatiin kuului tuottaja 
Johannes Lassila, TV-tuottaja Jussi 
Tuominen ja puheenjohtajana  
professori Anita Seppä. Raadin pu-
heenjohtajan kirjaamat 
perustelut olivat seuraavat: 
Mediataiteilija Hanna Haaslahti on 
suurelle yleisölle vielä toistaiseksi 
melko tuntematon nimi. Alan ammat-
tilaisten ja taideharrastajien piirissä 
hänet tunnetaan kuitenkin taiteilija-
na, joka luo sisällöllisesti, esteettises-
ti ja teknisesti korkeatasoisia teoksia. 
Haaslahdelta on nähty Suomessa kaksi 
yksityisnäyttelyä: White Square vuon-
na 2003 nykytaiteen museo Kiasmas-
sa sekä Tangible Cosmologies vuon-
na 1997 (yhdessä Veli Granön kanssa) 
nykytaiteen museossa. Näiden lisäksi 
hänen teoksiaan on ollut esillä vuodes-
ta 1997 alkaen lukuisissa kansainväli-
sissä ryhmänäyttelyissä ja festivaaleil-
la. Mediataiteen ohella Haaslahti on 
tuottanut lyhytelokuvia (mm. Solari-
um 2003, Be always with us 2002), joi-
ta on esitetty niin kansainvälisillä kuin 
kansallisillakin areenoilla.

Haaslahden mediataide on laadul-
lisesti tasaisen vahvaa. Vuosina 2003-
2004 julkaistut installaatiot Scramble 
Suite (2004) ja White Square (2003) 
toimivat molemmat moniulotteisen 
interaktiivisen varjoleikin varassa. 
Oleellista näissä teoksissa on katsojan 
varjon vuorovaikutteinen hyödyntä-

minen osana teoksen ”mielen” raken-
tumisprosessia: katsojan varjo joutuu 
suhteeseen sekä toisten katsojien var-
johahmojen että tietokoneeseen ohjel-
moitujen digitaalisten varjohahmojen 
kanssa. Näistä arkkityyppisistä visuaa-
lisista elementeistä Haaslahti rakentaa 
teoksiinsa kokonaisen inhimillisen elä-
män näyttämön, jossa taistellaan tilas-
ta, identiteetistä ja vallasta, tutkitaan 
oman varjohahmon liikkuvaa arkki-
tehtuuria ja luodaan suhteita itseen ja 
toisiin. 

Vuonna 2000 valmistunut teos  
Falling through the force of gravi-
ty tutkailee myöhempien varjoteos-
ten tavoin identiteettiä sekä katsojan 
ruumiillisuuden ja teoksen tekniikan 
välistä suhdetta. Haaslahti on käsitel-
lyt teoksissaan moniulotteisesti myös 
mediataiteen ilmaisukeinoja ja histo-
riaa sekä taidehistorian ja katsomisen 
visuaalisia konventioita. White Squa-
re –teoksessa vahvimmat intertekstu-
aaliset viittaukset osoittavat abstra-
kin maalaustaiteen historiaan, vuonna 
2000 valmistuneessa Battle over indif-
ferent minds –installaatiossa puoles-
taan mediataiteen omiin ilmaisukei-
noihin ja tekniikoihin. 

Huolimatta siitä, että Haaslahti on 
teknisesti taidokas ja innovatiivinen 
taiteilija, hänen teoksissaan tekniik-
ka – tai tekniset innovaatiot sinänsä 
– eivät pyri etualalle. Sen sijaan Haas-
lahtea tuntuu kiinnostavan ihmisen ja 
tekniikan tuominen samaan teoksen 

Lyhyesti

rajaamaan tilaan, jossa on mahdollis-
ta tutkia näiden kahden vuorovaiku-
tusta: sitä, miten tekniikka liikuttelee 
ja puhuttelee meitä ja miten me liikut-
telemme tekniikkaa, esitämme omaa 
olemisen tapaamme ja kokemismaail-
maamme suhteessa siihen.

Haaslahden vahvuudet palkinnon-
saajana on mahdollista tiivistää näin: 
Hänen estetiikkansa on usein yksinker-
taista ja selkeää, mutta samalla äärim-
mäisen tehokasta. Haaslahti houkut-
telee katsojat ikään kuin huomaamatta 
aktiivisen osallistujan rooliin, tuo hei-
dät keskelle teostensa rakentumispro-
sessia. Hallitun teknisen toteutuksen 
lisäksi hänen tuotantonsa on sisällölli-
sesti vahvaa ja monitasoista: teoksissa 
liikutaan sujuvasti yhtäaikaa taiteen si-
säisissä viittaussuhteissa, syvyyspsyko-
logian kysymyksissä, esitykseen ja kat-
somiseen liittyvissä ongelmissa sekä 
identiteettiin ja yhteisöllisyyteen liitty-
vissä elämän peruskysymyksissä. Näi-
den huomioiden valossa Haaslahdesta 
voi sanoa, että hän on hyvässä mielessä 
”perinteinen taiteilija”, jolla on vahvaa 
osaamista ajattelun ja estetiikan tasoil-
la, mutta joka taitaa myös näiden vah-
vuuksien yhdistämisen tuoreella taval-
la tekniseen kekseliäisyyteen ja media-
taiteelliseen ajatteluun.

AVEK-palkinto on 12.000 euroa 
ja se luovutettiin Hanna Haaslah-
delle AVEKin uuden toimikauden 
avajaisissa 6.9.2005.

AVEK-palkinto  Hanna Haaslahdelle

Kuva alla: Hanna Haaslahti (kuva: Aki Roukala)
Oikealla: Scramble Suite -installaatio 2004
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AVEKin luottamus-
elimiin uusia jäseniä
AVEKin koulutusjaoston uudet 
jäsenet kaudella 2005-2007 ovat 
tuottaja Liisa Penttilä, kuvaaja Mi-
ka Paavilainen ja elokuvaohjaa-
ja/tuottaja Kai Nordberg. Nord-
berg toimii AVEKin koulutusjaos-
ton puheenjohtajana ja on mukana 
myös AVEKin johtokunnassa.

Suomalaiset dokumentit 
kilpailevat Grierson-palkinnosta
Kolme suomalaista dokumenttielokuvaa on valittu  
ehdokkaiksi Ison-Britannian arvostetuimpaan doku-
menttielokuvakilpailuun. Griersonin rahaston jakamaa 
parhaan kansainvälisen elokuvateatteridokumentin 
Grierson-palkintoa tavoittelevat PV Lehtisen Krooli, 
Pirjo Honkasalon Melancholian 3 huonetta sekä Kim 
Finnin Riot on! Ehdokkaita kyseisessä kategoriassa on 
kahdeksan.

Griersonin rahasto on perustettu dokumenttielo-
kuvan isänä pidetyn skotlantilaisen John Griersonin 
(1989–1972) muistoksi. Tämän vuoden palkintojen voit-
tajat paljastetaan sunnuntaina 27.11.2005 Lontoossa jär-
jestettävässä palkintoseremoniassa. Lisätietoja: www.
griersontrust.org  

Elokuva-ala palkitsi 
tekijöitä
Ohjaaja Pirjo Honkasalo on nimetty 
vuoden 2005 elokuvaohjaajaksi.  Vuo-
den tuottajaksi valittiin Kristiina Per-
vilä. Palkinnot myönnettiin Honka-
salon ja Pervilän menestyksekkäästä 
yhteistyöstä Melancholian 3 huonet-
ta. Valinnat teki toista kertaa Suomen 
Elokuvaohjaajaliitto SELO ry ja Suo-
men Elokuvatuottajien keskusliitto 
SEK ry. Ensimmäistä kertaa palkittiin 
myös vuoden paras kotimainen ani-
maatio. Uuden Hinku ja Vinku -pal-
kinnon sai Laura Neuvonen animaa-
tioelokuvastaan Kutoja. 

Lyhyesti

Kehitysrahaa 
sisältö- 
tuotantoon
Opetusministeriö on osoittanut AVEKil- 
le 130 000 euroa kotimaisen sisältötuo-
tannon kehittämiseen. Määrärahan jaka-
minen on osa hallituksen tietoyhteiskun-
taohjelman toteuttamista.

Tuki jaetaan hakemusten perusteella 
digitaalisiin päätelaitteisiin tarkoitettu-
jen (esim. digitaalinen televisio, mobiil-
lit päätelaitteet) sisältötuotantojen ja nii-
hin liittyvien palveluiden kehittämiseen 

ja toimivuuden testaamiseen. Tuettavat 
hankkeet voivat olla mm. tuotannon de-
mo- tai pilottiversioita. Tuki on tarkoi-
tettu vain sisältötuotantoyrityksille.

Valintakriteereinä ovat hankkeen in-
novatiivisuus, tuotannon toteuttamise-
dellytykset sekä hankkeen kaupalliset 
menestysmahdollisuudet kansallisesti ja/
tai kansainvälisesti. Rahoitusta ei myön-
netä laitehankintoihin eikä oppimateri-
aali-hankkeisiin.

Valittavia hankkeita rahoitetaan kor-
keintaan 50 % hankkeen kokonaiskus-
tannuksista. Hankkeiden tulee valmistua 
ennen 30.11.2006. 

Hakemukset toimitetaan AVEKil- 
le viimeistään 15.12.2005 mennessä.

Hakemuslomake ja tarkemmat ohjeet 

löytyvät AVEKin nettisivuilta osoittees-

ta www.kopiosto.fi/avek. Sivuilta löytyy 

tietoa myös tulossa olevasta sisätötuo-

tantorahaan liittyvästä seminaarista, jo-

ka pidetään 18.1.2006. Tarkempaa tietoa 

paikasta ja ohjelmasta tulee sivuille lä-

hempänä ajankohtaa.

Unet. Episodi IV, ohj. Pekka Uotila, Alppiharjun elokuva Oy 2005

Nordisk Panorama 
palkitsi
Kuudestoista pohjoismaisten lyhyt- 
ja dokumenttielokuvien festivaali 
Nordisk Panorama järjestettiin tänä 
vuonna Norjan Bergenissä. Kilpai-
lusarjoissa esitettiin 20 dokument-
tielokuvaa ja 39 lyhytelokuvaa. Par-
haaksi pohjoismaiseksi dokumentti-
elokuvaksi valittiin tanskalaisen Lars 
Johanssonin The German Secret 
ja lyhtyelokuvaksi norjalaisen Terje 
Rangnesin ohjaama Panther Martin. 
Lisäksi jaettiin useita kunniamainin-
toja, joista yhden sai Virpi Suutarin 
ja Susanna Helken uusi dokumentti-
elokuva Pitkin tietä pieni lapsi. Elo-
kuva kuvaa somalialaisten ja suoma-
laisten lasten leikkiporukkaa heidän 
yhteisten leikkiensä kautta. Eloku-
van on tuottanut Kinotar Oy ja sen 
Suomen ensi-ilta on marraskuussa.  

Veli Granön installaatioteos Kirsti osallistui  
Marketta Seppälän kuratoimaan kansain- 
väliseen kutsunäyttelyyn. Emphaty niminen 
näyttelykokonaisuus nähtiin myös Austra- 
liassa, Artspace -galleriassa syksyllä 2004. 
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In March 2001, the creative writing 
workshop “ What’s the Time in Vy-
borg?” began meeting in the audito-
rium of the Alvar Aalto library. The 
workshop was intended for teenagers 
in Vyborg to develop a script for a 
film about the city. It was run by Lii-
sa Roberts in collaboration with Ol-
ga Maslova and Edgaras Platelis. The 
material from the creative writing 
workshop was further developed in-
to a script, local television news clips, 
a series of performative events inclu-
ding a city excursion, and most re-
cently a film by the work group for-
med in the writing workshops inclu-
ding: Olga Fedotova, Dina Grigorie-
va, Yana Klichuk, Lyuba Mukhorova 
and Anna Yaskina. The film was seen 
last year on YLE 1 and in 2005 at the 
DOCPOINT Helsinki Documentary 
Film Festival among other venues.

Lyhyesti

Kettupäivät  
– kotimaista elokuvaa 
meiningillä 22. kerran!
Elokuvan ystäviä odottaa marraskuussa monimuo-
toinen kattaus tuoreita, kotimaisia lyhytelokuvia 
ja dokumentteja, kun Kettupäivät pyörähtävät 22. 
kerran käyntiin elokuvateatteri Andorrassa, Hel-
singissä 9.11. Festivaalin kautta taustaorganisaatio 
Suomen elokuvakontakti ry. haluaa tuoda kotimais-
ta lyhyt- ja dokumenttielokuvaa paitsi esille, myös 
tunnetummaksi. Lisäksi ohjelmistossa on musiik-
kivideo- ja animaationäytöksiä.

Kettupäivien suosittu alle 3-minuuttisten eloku-
vien kilpailusarja FoxOff juhlii tänä vuonna 10-vuo-
tista taivaltaan. Sarjan teemaksi onkin valittu ”Hy-
vä meininki”. Festivaalin hyvästä meiningistä pitävät 
huolen elokuvanäytösten lisäksi järjestettävät iltaklu-
bit ja ohjaajatapaamiset. 

Kettupäivät 9.-13.11., elokuvateatteri Andorra, 
www.kettupaivat.fi

Hannu Karjalainen 
Bristolin residenssiin
Suomen Lontoon instituutin koordinoiman Bristo-
lin residenssin ensimmäiseksi suomalaistaiteilijaksi 
on valittu Hannu Karjalainen. Karjalainen on valmis-
tunut tänä vuonna Taideteollisen korkeakoulun valo-
kuvataiteen osastolta. Hänen videoinstallaatioitaan 
on ollut esillä Huuto ja Kluuvi – gallerioissa Helsin-
gissä sekä yhteisnäyttelyissä ulkomailla. Liikkuvaan 
kuvaan keskittyvän taiteilijaresidenssin tukijoita ovat 
mm. Taiteen keskustoimikunta, Suomen kulttuurira-
hasto, Suomen suurlähetystö ja AVEK.

As a part of the official celebra-
tion events of the 70th Anniversary 
of the Alvar Aalto library in Vyborg, 
“ What’s the Time in Vyborg?” will 
have its Russian premiere. The Sovi-
et period renovation of the Alvar Aal-
to library included an unrealized plan 
to remove the windows of the audi-
torium and to change the space into 
a cinema. As a  part of the work for 
“What’s the Time in Vyborg?”, Sovi-
et period restoration architect Ale-
ksander Mihailovich Shver was com-
missioned to create a design for an 
occasional cinema respecting Aalto’s 
original auditorium design in which 
the film could be screened. On Oc-
tober 13, 2005 at 8pm, “What’s the 
Time in Vyborg?” will  be screened in 
the auditorium of the library in Ar-
chitect Shver’s cinema.

Liisa Roberts

What´s the Time  
in Vyborg?

Aallonmurtaja, ohj. Hannu Oksanen, Oksanen Töölöstä Oy 2005  
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Britanniaan 
uusi rahasto 
dokumentti- 
elokuville
Televisiokanava Channel 4 on pe-
rustanut uuden rahaston tukemaan 
dokumenttielokuvien tuotantoa 
Iso-Britanniassa. The Channel 4 
British Documentary Film Foun-
dationin tavoitteena on edistää te-
levisioyhtiöistä riippumatonta do-
kumenttielokuvatuotantoa Britan-
niassa, jossa dokumenttielokuvat 
ovat pääosin televisiokanavien ra-
hoittamia. Rahaston pyrkimyksenä 
on tukea luovaa ja kunnianhimois-
ta dokumenttielokuvaa, jolle löy-
tyisi levitystä myös television ulko-
puolella.

Vaikka Channel 4 toimii rahas-
ton pääsponsorina ja sillä on etuoi-
keus tuettavien elokuvien esitysoi-
keuksiin, ei televisiolevitys ole tu-
ettavien hankkeiden ensisijainen 
päämäärä.

Rahasto on tarkoitettu brittiläi-
sille elokuvantekijöille ympäri maa-
ilmaa sekä kaikille elokuvanteki-
jöille, jotka työskentelevät Iso-Bri-
tanniassa. Uuden rahaston pitäisi 
olla avoin myös kansainvälisille yh-
teistuotannoille. Lisätietoja: www.
britdoc.org

Muutoksia 
elokuvasäätiössä
Petri Kemppinen on valittu tuotan-
toneuvojaksi Suomen elokuvasääti-
öön 1.1.2006–31.12.2008 väliseksi ajak-
si. Hän tulee vastaamaan ensisijaisesti 
laadullista menestystä itsenäisinä elo-
kuvateoksina tavoittelevien ”arthou-
se” -tuotantojen sekä televisiolevityk-
seen tarkoitettujen puolipitkien draa-
maelokuvien tukipäätöksistä. Lisäk-
si työtehtäviin kuuluu kansainvälis-
ten yhteistuotantojen tukeminen sekä 
Suomen elokuvasäätiön edustaminen 
kansainvälisissä rahoitusjärjestelmissä.

Raili Salmi toimii tuotantoneu-
voja Miia Haavisto sijaisena ajalla 
1.8.2005–30.6.2006. Hän vastaa eloku-
vateatteri- ja televisiolevitykseen tar-
koitettujen dokumenttielokuvien se-
kä ensisijaisesti televisioon tarkoitet-
tujen lyhytelokuvien, animaatioiden 
ja sarjamuotoisten elokuvien tukipää-
töksistä. 

Syyskuun alusta astui voimaan or-
ganisaatiomuutos, jossa ulkomainen 
levitys eli kulttuurivienti yhdistettiin  
levitysosaston toimintaan. Levitys-
osastolla toimii Harri Ahokas koti-
maan levityspäällikkönä, Jaana Pus-
kala kulttuuriviennin päällikkönä vas-
tuualueenaan pitkät elokuvat ja Mar-
ja Pallassalo on kulttuuriviennin pääl-
likkö vastuualueenaan lyhyt- ja do-
kumenttielokuvat. AVEK osallistuu 
edelleen lyhyt- ja dokumenttielokuvi-
en kulttuuriviennin rahoitukseen.

John Webster  
FkN:n puheen- 
johtajaksi
Elokuvaohjaaja John Webster on valit-
tu pohjoismaisen Filmkontakt Nordin 
hallituksen puheenjohtajaksi. Webster 
aloittaa tehtävänsä vuoden 2006 alus-
sa.  Aikaisemmin hallituksessa Suo-
mea edusti ohjaaja Kai Nordberg.

Tuottajakoulutus 
ELMA
Tampereella alkaa kaksivuotinen 
tuottajakoulutus ELMA (Elokuva-
maa-Pirkanmaa). ELMA:n tavoit-
teena on parantaa AV-tuottajien 
ammattitaitoa, kehittää tuotanto-
yhtiöiden yhteistyötä ja saada ai-
kaan yritysten kasvua. Koulutus- ja 
konsultointiprojekti on tarkoitettu 
pirkanmaalaisille AV-alan pk-yrityk-
sille ja freelancetuottajille. 

Projektin yhtenä ideana on am-
mattitaidon parantumisen ohella 
oman tuotteen tuotekehittely. Ta-
voitteena on, että osanottajilla on 
tuoteidea, jota ammattilaisten joh-
dolla kehitetään valmiiksi rahoitta-
jille ja levittäjille tarjottavaksi tuot-
teeksi. Yksi tavoitteista on pitkien 
elokuvien tuotantojen käynnisty-
minen Pirkanmaalla.

ELMAn koulutusosio alkaa 
marraskuussa ja sekä osallistujia et-
tä kouluttajia haetaan syys-loka-
kuussa 2005. Mukaan otetaan 20 
tuottajaa ja osallistumismaksu on 
1000 €/osallistuja. 
Lisätiedot: markku.veima@tamk.fi 

Kulttuurivienti painopisteenä  
opetusministeriössä
Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitii-
kan osastolla aloitti toimintansa 1. syyskuuta uusi kult-
tuurivientiyksikkö. Se käsittelee asiat, jotka koskevat 
kulttuurivientiä, kulttuuri-instituutteja, Venäjän ja Itä-
Euroopan instituuttia, kulttuurimatkailua, taiteen tiedo-
tuskeskuksia sekä ulkosuomalaistoiminnan kulttuuriyh-
teistyöhön ja sukukansaohjelman toimeenpanoon liitty-
viä asioita. Kulttuurivientiyksikön päälliköksi on nimi-
tetty neuvotteleva virkamies Paula Tuomikoski.

Kulttuuriviennin edistäminen on osa hallitusohjel-
man kehittämisalueita ja osa hallituksen globalisaatio-
strategiaa. Kulttuuriviennin edistämistoimet alkavat 
kulttuuriministerin toimialalla, jolla käynnistyy mm. 
kulttuuriviennin kehittämisohjelman laadinta ja palve-
luverkoston rakentaminen sekä kulttuurin kansatalou-
dellisten ja eettisten vaikutusten arviointi.

Leena Pasanen 
EDN:n johtajaksi
EDN (European Documentary Net-
work) on valinnut uudeksi johtajak-
seen Leena Pasasen. Pasanen siirtyy  
tehtävään Yle Teeman faktapäällikön 
toimestaan. Hän aloittaa työnsä Köö-
penhaminassa 1.11.2005.

 European Documentary Network 
on perustettu 1996 ja sillä on noin 750 
jäsentä yli 50 maassa. EDN välittää jä-
senilleen tietoa eurooppalaisesta do-
kumenttielokuvasta, järjestää koulu-
tusta ja julkaisee DOX Magazinea ja 
EDN TV Guide -opasta.

Lyhyesti

Perhonen, ohj. Jonathan Davies, Vanilla Productions Oy 2005

Kosminen näytelmä, ohj. Jouni Hiltunen, Elokuvatuotanto Katarsis Oy

Spice Trade, multimedia- ja verkkoteos, Kalle Hamm & työryhmä, 2005
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A V E K I N  L U K U J A

Hakemusten määrä toimikausilla 1987/88–2004/05
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Esittelemme jatkossa AVEKin toimintaa erilaisten  
taloudellisten mittareiden kautta. 
Ensimmäisinä ovat vuorossa myönnetty euromääräinen 
tuki sekä hakemusten lukumäärät toimikausittain.



51

Tukipäätökset kevät 2005

Kansainvälistymistuki
HAKALAX PRODUCTIONS OY/JOHN HAKALAX 800
Riot On! - dokumenttielokuvan esittely 
Göteborgin elokuvafestivaaleilla 28.1.-7.2.2005 
KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA 2 000
Eija-Liisa Ahtilan matka Mori Art Museumin  
kutsunäyttelyyn Tokioon 29.3.-19.6.2005 
POUTIAINEN MIIKKA 1 164
TimeDreams - ohjelmisto/internettaideteos  
Prix Möbius International -loppukilpailussa Iles  
de la Réunionilla 21.-23.3.2005  
HEIDI TIKKA  1 164
Syntymiä - teos Prix Möbius International - 
loppukilpailussa Iles de la Réunionilla 21.-23.3.05
KÄRKIJOUK KUE OY / LEO SKOGSTRÖM 1 164
Suomen Sodat - Finland at War - teos Prix Möbius 
International - loppukilpailussa Iles de la Réunionilla  
PAAKKANEN HEIKKI 450
Osallistuminen SPX05 -sarjakuvatapahtumaan  
Tukholmassa 1.-3.4.2005 
LITTLE MARGIE PRODUCTIONS OY /  
MAGGY FELLMAN 890
10 Finnish Architects - dokumenttisarja  
International Festival of Films on Art - festivaalilla
Montrealissa 16.-21.3.2005 
SUOMEN JAPANIN INSTITUUTTI / HEIKKI 2 000
MÄKIPÄÄ 
Suomalaisen mediataiteen ja nykykulttuurin Club Aurora  
- tapahtuman järjestäminen Nagoyassa Aichi Expo 2005  
maailmannäyttelyn yhteydessä 16.3.  ja Tokiossa 18.3.2005 
KINOPRODUCTION OY / CLAES OLSSON 1 650
Animaatioelokuva ”Syntymäpäivä” Les Lutins du 
Court-Métrage -tapahtumassa Pariisissa 15.-16.3.05 
WOODPECKER FILM OY/JALMARI HELANDER 1 408
Vuoden 2004 Kettupäivien lyhytelokuvapalkinto- matka  
Clermont-Ferrandin festivaalille 3.2.2005 
EPIDEM ZOT OY / MIKAEL WAHLFORSS 1 475
Osallistuminen Cartoon Movies - (Potsdam 
10.-13.3.05), MIPTV/MILIA -(Cannes 10.-15.4.05) 
ja MIFA-tapahtumiin (Annecy 6.-11.6.05) 
ANIMAATIOKONE INDUSTRIES / MIKKO 2 000
LINDHOLM 
Animaatiokone-installaatio Red Stick International 
Animation -festivaalilla Baton Rougessa  21.-23.4.05. 
REINHARD AURORA 505
Julio & Lupita -videoinstallaatio Brysselin taide- 
messuilla 14.-18.4.2005 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN 872
Kuuban valloittajat -dokumenttielokuva Visions  
du réelin kilpailusarjassa (Nyon, Sveitsi)  19.-24.4.05 
MAKING MOVIES / KAARLE AHO 519
Swiss-Finnish -dokumenttielokuvien yhteistuo- 
tantofoorumi Nyonissa (17.-20.4.05) 
ILLUME OY / JOUKO AALTONEN 666
Swiss-Finnish -dokumenttielokuvien yhteistuo- 
tantofoorumi Nyonissa (17.-20.4.05) 
KINOTAR OY / CILLA WERNING 493
Swiss-Finnish -dokumenttielokuvien yhteistuo- 
tantofoorumi Nyonissa (17.-20.4.05) 
FINNISH INSTITUTE / KOLI RAIJA 2 500
Bristoliin perustettavan suomalaisten taiteilijoiden
taiteilijaresidenssin kuluihin vuodelle 2005 (ehd.päätös) 
DOKUMENTTIKILTA / MATTILA KIRSI 7 000
Suomalaisten dokumenttielokuvien sarja  
Krakovan elokuvafestivaalilla 31.5.-5.6.2005 
HARLE-SILVENNOINEN CHRISTIANA 541
Osallistuminen NAFAn 25. konferenssiin ja  

festivaaliin Tukholmassa 19.-22.5.2005  
RENVALL MARKUS 400
Osallistuminen Tukholman Moderna Museetin  
Artistic Strategies -tapahtumaan 13.-15.5.05 
OSUUSKUNTA CAMERA GAGLIOSTRO / 775
KAIPAINEN JYRKI 
MIFA/Festival international du film d´animation:n 
yhteydessä järjestettävä suomalaisen animaatio-
elokuvan promootiotapahtuma 6.-11.6.05.  
ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI 1 192
Sunny Side of the Doc -tapahtuma 
Marseillessa 29.6.-2.7.05  
KRISTALLISILMÄ OY / POHJOLA ILPPO 830
Tone of Finland & Tom of Finland Sonar tapahtumassa  
kesäkuussa 2005 
RENVALL SEPPO 2 000
Suomalaisten mediataiteilijoiden esittely  
Bayennale-tapahtumassa San Franciscossa 22.7.-7.8.05 
HUUSKONEN JUHA 1 100
PikseliÄhky - festivaali esittely IX Salón Inter- 
nacional del Autor Audiovisual -tapahtumassa 
Barranquillassa (Kolumbiassa) kesäkuussa 2005
ANIMA VITAE OY / PETTERI PASANEN 494
MIFA/Festival international du film d´animationin  
yhteydessä järjestettävä suomalaisen animaatio-
elokuvan promootiotapahtuma 6.-11.6.05 
EDITH FILM OY / LIISA PENTTILÄ  469
MIFA/Festival international du film d´animationin  
yhteydessä järjestettävä suomalaisen animaatio-
elokuvan promootiotapahtuma 6.-11.6.05 
MATILA RÖHR PRODUCTIONS  OY /  670
TIMO HUMALOJA 
Tarnished Women -dokumentin esittely Marseillen 
Sunny Side of the Docs -tapahtumassa 27.6.-2.7.2005 
FANTASIAFILMI OY / KOLJONEN NINA 600
Rejected Memories-dokumentin esittely Marseillen 
Sunny Side of the Docs -tapahtumassa 27.6.-2.7.2005 
AVEK / SES 17 308
KULTTUURIVIENTIPROJEKTI 
AVEKin ja SES:n yhteisen lyhyt- ja dokumenttielokuvien  
kulttuuriviennin vuoden 2005 maksu (ensimmäinen erä) 

Koulutustapahtumien tuki
RESEPTIRYHMÄ / DOCPOINT RY /  1 700
PUHAKKA JAANA 
Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin (DocPoint)  
yhteydessä järjestettävä seminaari 15.1.2005 Ateneum-salissa 
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVA- 1 800
FESTIVAALI / HUOTARI KAI 
Festivaalin yhteydessä järjestettävä koulutus- 
tapahtuma LUME-keskuksessa 16.1.2005 
RISTO JARVA - SEURA RY / LINNASALO TIMO 1 700
Elokuva ja kirjallisuus -seminaarin järjestäminen  
Helsingissä 14.5.2005 
VIITASAAREN KESÄAKATEMIA / HAUTSALO 3 000
LEENA 
Musiikin ja kuvan suhdetta tarkasteleva työpaja  
Musiikin aika -tapahtumassa 4.-10.7.05 Viitasaarella 
ILMAISUVERSTAS RY / VESAJOKI HELENA 1 000
Näyttelijöille tarkoitettu kameratyöskentelyä 
tutkiva työpaja 23.-24.4.05 TEAKin tiloissa 
DOKUMENTTIKILTA RY / HALME MIA 3 000
Bolex-kameran käytön ympärille rakentuva  
dokumenttielokuvan kuvaamisen työpaja 
yhteistyössä TAIK/ELOn kanssa elo-lokakuussa -05 
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Tukipäätökset kevät 2005

EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK / 3 000
LIDIN CECILIA 
Nuorille elokuvantekijöille tarkoitettu elokuvan  
rahoitustyöpaja Bornholmilla ja Helsingissä  
syksyn -05 ja alkuvuoden -06 aikana 
SODANKYLÄN ELOKUVAFESTIVAALI RY/  10 000
LEHTOLA ARI 
Sodankylän elokuvafestivaalin yhteydessä  
järjestettävät koulutustapahtumat 15.-19.6.05 
HELSINKI FILM FESTIVAL RY/ NISKANEN EIJA 3 216
Rakkautta & Anarkiaan -elokuvafestivaalin  
yhteydessä järjestettävä Rakkautta & Animaatiota 
-koulutusseminaari 14.-15.9.05
 

Koulutusapurahat
BARDY ALEKSI  3 350
Osallistuminen Atelier du Cinéma  
European-koulu tusohjelmaan (MEDIA-ohjelma)  
”ACE 14 Residential Workshop” 2.-4.11., 6.-12.12.04, Pariisi 
HOKKANEN SAMI 300
Osallistuminen Amsterdamin kv. dokumenttielokuva- 
festivaaliin 25.-28.11.04 
HYTTINEN JARI 300
Osallistuminen Amsterdamin kv. dokumenttielokuva- 
festivaaliin 25.-28.11.04 
HUTRI TUOMO 515
Osallistuminen Camerimage-tapahtumaan  
Lodzissa (Puola) 27.11.-4.12.04 
JANKER VILLE 226
Osallistuminen Berliinin elokuvafestivaalin yhteydessä  
järjestettävään Berlinare Talent 
Campus - koulutustapahtumaan 12.-17.2.05 
KOSKINEN PIETARI 1 980
Osallistuminen School of Sound –symposiumiin  
Lontoossa 30.3.-2.4.05 
PARKKINEN MINNA 650
Grey-lyhytelokuva Rotterdamin elokuvafestivaalilla 26.1.-6.2.05 
PERTTULI KATRI 750
Osallistuminen Nordens Institut i Finlandin Tanskan  
kielen ja kulttuurin jatkokurssille.17.- 30.7.05 
VANHANEN JUHA 955
Osallistuminen Game Developers konferenssiin  
7.-11.3.05 (San Fransisco) 
VARTIAINEN ANNA  625
Osallistuminen Berliinin elokuvafestivaalilla  
”European Films Crossing Borders” -kurssille 7.-11.2.05 
ERIKSSON-PIELA SUSAN 3 000
”Ammattina elokuvan tekeminen - Elokuvaohjaajan työ-
kulttuuri, työhyvinvointi ja ammatillinen asema” -tutkimus 
KROMA PRODUCTIONS / HAKOLA MARIKKI 2 000
Verkossa julkaistavan  ”www.virtuaalilavastus.net”  
– oppimateriaalipaketin tuottaminen 
HEMILÄ HANNA  774
Osallistuminen Berliinin elokuvafestivaalilla  
”European Film Finance Summit, Europe´s New  Money”  
-tilaisuuteen 10.2.2005 
KHALIFA AMIRA 2 343
Osallistuminen New York Film Academyn elokuva- ja  
tv-näyttelemisen kurssille 7.3.–2.4.05 
LOUKOLA MAIJU 3 000
”Kuvan ja sanan rajapinnalla - aineettoman kuvan puhetta 
esitystilassa” -väitöskirjatutkimus 
TAIK/ELO:lle (tutk.) 
KASSILA TAAVI 2 000

Script & Pitch Workshops:n ”advanced script- 
 writing” -kurssi (MEDIA-ohjelma) Torinossa, Sodan- 
kylässä ja Lyonissa 18.3. - 10.10.2005 
KNUUTINEN JARI 1 563
”School of Sound” - tapahtuma Lontoossa 30.3.- 2.4.2005 
KOKKONEN KAARINA 1 650
Make Up For Ever Academyn Air Brush –koulutus  
Pariisissa keväällä 2005 
KONTTINEN SAARA 300
Hakijan teos Bimini 2005 – animaatiofestivaalin  
kilpailusarjassa 1.-3.4.2005 Riikassa 
NEVALAINEN MIIA 1 100
”School of Soud” - tapahtuma Lontoossa 30.3.- 2.4.2005 
OLSSON IRIS 1 000
Opettaminen/opiskeleminen RIAC-keskuksessa  
14.2.-11.5.05 Senegalissa 
RUOTSALA MARIA 2 000
Script & Pitch Workshops:n ”advanced script- 
writing” -kurssi (MEDIA-ohjelma) Torinossa,  
Sodankylässä ja Lyonissa 18.3. - 10.10.2005 
KOISO-KANTTILA VISA 960
”Isältä pojalle” -dokumentti INPUT-tapahtumassa 
 San Franciscossa 1.5.-6.5.2005 
TYÖRYHMÄ KRISTIINA TUURA,  
SHAKIBA ADIL & HAKIMA ALEMI-AREFI 860
Hakijoiden elokuvat Afghanistan Film – festivaalilla  
Kölnissä 14.-24.4.2005 
LAINE KIMMO 3 000
Bill Nicholsin kirjan ”Introduction to Documentary”  
suomentaminen (julk.) 
AALTONEN PIRJO 1 630
Andrei Saharovin yliopiston Venäjä-asioiden ja  
kielen kurssi  31.7.-20.8.05 (Schney,  Lichtenfels, Saksa) 
ENCKELL ULRIKA 1 000
AVID-leikkauskurssi 18.-29.4.05 
HALINEN SIMO 2 000
Koulutus/työskentelyjakso Zentropa-studiolla  
(Kööpenhamina)  heinäkuussa 2005 
JOUTSI LAURA 1 317
”Laura kesäleirillä”-tv-sarja pohjoismaisessa 
lasten- ja nuorten tv-festivaalin kilpailusarjassa  
Ebeltoftissa (Tanska) 7.-12.6.05. 
KOSKINEN SUSANNA 500
Sagas Writing Interactive Fiction-koulutusohjelman   
”Workshop on Creative Broadband Potentials”  
- koulutus 19.-25.5.2005 (Karlsruhe, S aksa) 
MECKLIN TERESA 350
Katapult Filmin käsikirjoituskoulutus 
25.-30.5. ja 15.-20.9.05 Budapestissä 
HOLMBERG LIISA 1 000
SOURCES2 -ohjelman käsikirjoituskoulutus 
Rovaniemellä 10.-18.6.05 (MEDIA-ohjema). 
SUTELA HELI 1 125
Stand up -festivaali 2.-6.6.05 (Kilkenny, Irlanti) 
VIRTANEN HARRI 935
Hakijan käsikirjoittama ”55 min. puheaikaa” -tv- draama  
INPUT-katselmuksessa San Fransiscossa 1.-6.5.05. 
TYÖRYHMÄ MAYLETT HANNA & KYLMÄ TARJA 2 000
SOURCES2 -ohjelman käsikirjoituskoulutus 
Rovaniemellä 10.-18.6.05 (MEDIA-ohjelma). 
HARJU MATTI 1 000
”Mies etsii miestä” - lyhytelokuva Tokyo Short- 
Shorts Film - festivalilla 29.6.-4.7.05 
KIVI ERKKI & TYÖRYHMÄ 2 000
Oppimateriaali-sarja elokuvan tekemisestä, 
osa ”Leikkaus” (julk.) 
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Lyhyt- ja dokumenttielokuvien  
tuotantotuki
ILLUME OY / JERZY SLADOWSKI 7 000
BÄSTISAR 
Dokumenttielokuva siperialaisten esiteini-ikäisten tyttöjen 
selviytymisstrategiasta venäläisessä todellisuudessa (tt) 
FANTASIAFILMI OY / IMBI PAJU 8 000
TORJUTUT MUISTOT 
Dokumenttielokuva ohjaajan äidin ja muiden virolaisten
naisten kohtaloista Stalinin miehityksen aikana 
vuosina 1939-1952 (ev) 
ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / PEKKA UOTILA 4 000
ELOKUVAAJAN UNET, EPISODI IV 
Elokuvaajan näkemistä hereillä ja valveilla, tietäen ja  
tiedostamatta tutkiva lyhytelokuva (tt) 
KORHONEN ANNA 2 400
YLIMÄÄRÄISTÄ KOHINAA 
Dokumentti ADHD-pojasta ja häneen kohdistuvista  
normaalistamispyrkimyksistä (kk) 
ORAN PRODUCTIONS OY / ALI LACHEB 15 000
10 000 SUUDELMAA  
Dokumenttielokuva taiteilija Hannu Väisäsestä (tt) 
LASIHELMI FILMI OY / ANNA-MARIA HUTRI 8 000
SAM 
Lyhytelokuva nuoresta pariskunnasta, joka selvittää  
vanhemmuuden olemusta pakon edessä (ev) 
J.W.DOCUMENTARIES OY / WEBSTER JOHN 11 000
SEN EDESTÄÄN LÖYTÄÄ 
Dokumenttielokuvan kopiotuki (jt) 
BITAR FILMS OY / JEAN BITAR 15 000
SÄPINÄÄ HAKUNILASSA 
Dokumenttielokuva Hakunilan nuorista, koulussa ja  
vapaa-ajalla (ev) 
HALME MIA 2 500
ISO POIKA 
Dokumenttielokuva pienistä pojista kouluunmenon  
kynnyksellä (kk) 
PRODUCTION HOUSE OY / JENNI LINKO 8 000
KAUKANA KOTOA 
Dokumenttielokuva Suomeen yksin tulleista pakolaisista (ev) 
MEDIATORI PRODUCTIONS / TAPIO KUJALA 6 000
BATTLE OF PICTURES 
Dokumenttielokuva mediasta Palestiinan  
miehitetyllä alueella (jt) 
SILVA MYSTERIUM OY / MARKKU HAAPALEHTO 55 000
HEITELLÄÄNHÄN KÄÄPIÖITÄKIN 
Komedia kolmenkympin kriisistä, yllätyksestä, josta uhkaa 
tulla lopullinen ratkaisu päähenkilöiden parisuhteeseen (tt) 
VEIJALAINEN PERTTI & TYÖRYHMÄ 2 500
KARJALAN UUDET ASUKKAAT 
Dokumenttielokuva kotiseudusta, niiden, jotka joutuivat 
lähtemään ja niiden, jotka pakotettiin tilalle (kk)
JAAKKO ILKKA PRODUCTIONS OY / TUIJA  5 000
HALTTUNEN 
MIELENTILATUTKIMUS 
Dokumenttielokuva henkirikoksen tehneen ihmisen  
mielentilatutkimuksesta (ev) 
HOLMBERG LIISA 1 000
MERJA ALETTA 
Dokumenttielokuva aiemmin yksin työskennelleen saamelais-
taiteilijan yhteistyöstä tekstiiliteollisuusjätin kanssa (kk) 
LILJA JUHO 2 500
MIINA 
Lyhytelokuva muukalaisen ilmestymisestä  
saaristolaisperheeseen sodanjälkeisessä Suomessa (kk) 

Tukipäätökset kevät 2005

LUMIFILMI OY / MARIKO HÄRKÖNEN 9 000
UNTAMOINEN  
Lapsille suunnattu animaatiosarja, jossa metsänpeikko
työskentelee nukkumatin apulaisena selviten tehtävistään 
epätavallisin keinoin (ev) 
VUORENSYRJÄ KATJA 2 000
RAKKAUDEN NIMEEN 
Dokumenttielokuva parisuhdeväkivallasta, siitä miksi 
nainen ei lähde vaikka mies lyö (kk) (Toinen Suomi) 
KILPELÄINEN LEENA 2 000
JIMIN MATKA VALAIDEN LUOKSE 
Dokumenttielokuva pienen jännitysoireisen pojan 
matkasta Solovetskin saarelle kohtaamaan valaat (kk) 
KLAFFI TUOTANNOT OY / ANNIKA NYKÄNEN 6 000
SANDAALI 
Dokumenttielokuva nuorisokulttuurin rantautumisesta 
Pohjois-Suomeen 1960-luvulla (ev) 
QUETZALCOATL PRODUCTION OY / JUSSI  4 000
VILKUNA 
SIIRRETTÄVÄKSI TARKOITETTU 
Dokumenttielokuva vanhan suomalaisen naisen ja 
keski-ikäisen saksalaismiehen romanttissävytteisestä 
suhteesta, jota varjostavat tapahtumat sodan ajalta (ev) 
ACTION MEDIA OY / JUKKA-PEKKA SELIN 5 000
OLEMISEN KORKEAKOULU 
Pieni dokumenttielokuva hyrrästä maailman- 
kaikkeuteen (tt) (Toinen Suomi) 
TODELLISUUS OY / TONISLAV HRISTOV 3 000
HERCULES 
Dokumenttielokuva fakiirista, joka kasvattaa 
pojastaan seuraajaansa (jt) 
RAATTAMA - TYÖRYHMÄ / MAX JUNTUNEN 16 000
RAATTAMA    
Dokumenttielokuva vanhan lappilaisen kyläyhteisön 
selviytymistaistelusta (kk) (Toinen Suomi) 
KLAFFI TUOTANNOT OY/’ 
SIMONE AABERG KAERN  & MAGNUS BEJMER 10 000
CROSSING LINE 
Dokumenttielokuva tanskalaisesta kuvataitelijasta, joka 
lehtijutun innostamana lentää Afganistaniin osoittamaan  
sisaruutta ja mahdollisuuksia lentämisestä innostuneelle 
afgaanitytölle (tt) 
OSUUSKUNTA ANIMAATIOKOPLA /  3 000
LUMIKKI 
LEENA JÄÄSKELÄINEN 
Piksillaatioanimaatio-muotoinen uudelleentulkinta 
Lumikista, äidin ja tyttären suhteeseen keskittyen (jt) 
SAHAVIRTA HELENA 1 000
TYTTÖJEN UNELMAT 
Dokumenttielokuva kahden murmanskilaisen tytön 
valinnoista koulun loppuessa (kk) 
LALLI MAARIT 3 000
MARTTA 
Lyhytelokuva pienistä onnenhetkistä elämän  
loppumetreillä, kotiinhoidettavan Martan ja hänen  
hoitajiensa kohtaamisesta (kk) 
RT-DOCUMENTARIES OY / IIKKA RUUHIJÄRVI & 50 000
ULLA TURUNEN 
SUKUPOLVI   
Seurantadokumentti vuonna 1985 Kalliossa koulunsa 
aloittaneesta luokasta (tt) 
MAKING MOVIES OY / SELMA VIHUNEN 10 000
PONITYTÖT 
Seurantadokumentti tytöistä ja poneista (ev) 
GRAPE PRODUCTIONS OY / ESA ILLI 40 000
SIILIJUTTU 
Lyhyt fiktio bussikuskista, pojasta ja siilistä (tt)  
(Lyhyesti-projekti) 
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OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO/  5 000
KATARIINA LILLQVIST 
EIHÄN TÄMÄ MAA MINUN OMANI OLLUT 
Dokumenttielokuva Hiljasta, jonka elämän kautta  
päästään sisälle romanien laulamisen kansanperinteeseen 
ja naisen asemaan romanikulttuurissa (ev) 
JAKUNAHO TARJA & MANNER JUHANA 2 800
OJAMO 
Lyhytfiktio pojan ja vanhan kaivosmiehen ystävyydestä  
veden täyttämän kalkkikaivoksen läheisyydessä (kk) 
KAURISMÄKI MIKA 4 000
TANGO 
Dokumenttielokuva suomalaisesta tangosta, sen  
synnystä ja kehityksestä (kk) 
HYVÄRINEN AIMO 1 000
PÄIJÄNNESINFONIA - MUSIIKILLINEN  
EPISODIELOKUVA 
Dokumenttielokuva sisämaan sielusta, Päijänteestä,  
ja suuren veden tarinasta (kk) 
KRISTALLISILMÄ OY / EIJA-LIISA AHTILA 9 000
MISSÄ ON MISSÄ 
Kokeellinen lyhytelokuva kuolemankokemuksesta (ev)
VASKI FILMI OY / RISTO HURU 10 000
KANNATUSTA ETSIMÄSSÄ  
Dokumenttielokuva keskustanuoren kesätyöstä  
kerätä Lapin maaseudulta kannatusrahaa puolueelle  
(Toinen Suomi) (tt) 
EDITH FILM OY / MILJA AHOLA 10 000
VIISI AAMUA VIELÄ 
Animaatioelokuva hyvinvointiyhteiskunnan  
hajoamisesta (ev) 
CINEPARADISO / PV LEHTINEN 5 000
STADIONIN POJAT 
Dokumenttielokuva Stadionin kortinpeluuproukasta ja 
sen kautta stadilaisuuden historiasta (ev) 
ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO / 35 000
LASSE NAUKKARINEN 
PAANAJÄRVEN ANNI 
Seurantadokumentti patotyömaan uhkaamasta Paana-
järven kylästä Vienan Karjalassa ja kylän luottohenki-
löstä Anni Popovasta (tt) 
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY /   1 200
LEEVI LANKINEN 
KETTU - TRAILERI 
E lokuvafestivaali Kettupäivien traileri (jt)  
BITAR FILMS OY / JEAN BITAR 25 000
SÄPINÄÄ HAKUNILASSA 
Dokumenttielokuva Hakunilan maahanmuuttajanuorista
koulussa ja vapaa-ajalla (tt) 

Multimedia- ja mediataide
KOKKO JAANA  1 000
MINÄ NIMEÄN ITSENI 
Performatiivinen videoteos kirjoittamisesta osana naisen  
identiteetin muodostumista (kk) 
HAIKALA EEVA-MARI 1 200
TARINA / THE STORY 
Erilaisiin tiloihin ja tilanteisiin liittyvien  
videoperformanssien sarja (kk) 
HAKKARAINEN SANNA & TYÖRYHMÄ 3 000
SEITSEMÄN VELJESTÄ.NET - VERKKO- 
ANIMAATIOSARJA 
Verkkoanimaatio/peli Aleksis Kiven romaanin pohjalta (kk) 
KUUKKA RAAKEL 1 000
RUMPALI 
Videoteoksen installointikulut Suomen Taiteilija - 
seuran näyttelyyn tammikuussa 2005 (koa) 

NUMMINEN MINNA, PETRI KOLA & 1 000
 JARNO LUOTONEN 
SANKARI 
Interaktiivisen tv-draamapelin esittely Transmediale05 -
tapahtumassa Berliinissä tammikuussa 2005 (koa) 
KINOTAR OY / MIKA TAANILA 7 000
OPTINEN ÄÄ NI 
Montrealaisen The Userin ”Symphony For 12 Dot Matrix”  
-sävellykseen pohjautuva lyhytelokuva (tt) 
HAMN KALLE & TYÖRYHMÄ  3 000
SPICE TRADE 
Pelinomainen multimediateos, jossa teoksen  käyttäjä 
tekee valintoja Euroopan historian käänteissä (koa) 
SALOSMAA AARNO 258
SUMMERNIGHT 
Videoteoksen äänikustannuksiin (koa) 
HYVÄRINEN AIMO 700
ERO>PROSESSI 
Interaktiivisen multimediainstallaation esillepanokulut  
eri gallerioissa keväällä ja syksyllä 2005 (koa) 
OBLOMOVIES OY / PIA TIKKA 11 000
OBSESSION 
Neljän valkokankaan generatiivinen installaatio 
Kiasman Kontissa keväällä 2005 (tt) 
TYÖRYHMÄ MARIA TJADER & DAVID KNIGHT 1 200
MECHANISMS OF EXPOSURE SCENESETTING 
Tilainstallaatio North Carolinan The Turch Center for 
the Visual Artsin kansainväliseen näyttelyyn  
keväällä 2005 (koa) 
NIEMI-JUNKOLA FANNI 5 000
LAHJA 
Toiseuden ja erilaisuuden tematiikka tutkiva,  
dokumentaarista ja fiktiivistä ilmaisua yhdistävä 
lyhytelokuva romaninaisesta (koa) 
VEHVILÄINEN VESA 1 200
PINK TWINS & KAFFE MATTHEWS 
Ääni- ja mediataideduo Pink Twinsin ja lontoolaisen 
äänitaitelija Kaffe Matthewsin äänitaide-esitys  
Temppeliaukion kirkossa maaliskuussa 2005 (koa) 
EURO PIA 3 500
SYMMETRIA 
Kaksi lineaarisesti erillistä hetkeä yhdistävä  
videoinstallaatio (koa) 
GRANÖ VELI 700
KIRSTI, MY BABY WAS TAKEN TO SIRIUS &  
TÄHTELÄISET 
Teosten ntsc-kopioiden valmistus ja tekstitys  
New Yorkin ja Pariisin esityksiin keväällä 2005 (koa) 

Tukipäätökset kevät 2005

Sankari, interaktiivinen  tv-formaatti, Petri Kola, Minna Numminen &  
Jarno Luotonen, 2004
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ROBERTS MARK 1 000
RAJAMAILLA 
Suomen ja Venäjän rajan merkityksiä käsittelevän  
videoinstallaation esityskulut Tampereen  
lyhytelokuvafestivaaleilla 9.-13.3.2005 (koa) 
ORENIUS MARIKA 2 000
POLKUJA 
Videoinstallaatio, jossa rinnastetaan yhteiskunnallisia 
valvottuja tiloja yksityisiin tiloihin (koa) 
TASAJÄRVI LASSI 1 900
DEMOSCENE  
”Demoscene - the art of real-time” - kirjan verkkoversio (koa) 
OIKARINEN MAARIA & RIPATTI MATTI 1 200
KIILTOMATO 
Lyyriseen tekstiin perustuva maalauksellinen  videoteos (koa) 
OJALA PAULI, KETOLA MAIPPI, AHONEN ANTTI 1 000
SAMMAKKOPERSPEKTIIVI 
Selfish Shellfish -bändin ja Amfibio VJ -kollektiivin  
multimediaesitys Pikseliähky 2005 -festivaalille (koa) 
LAUNONEN TAPANI 1 700
TANSSIJAN KANSSA TANSSIEN 
Nauhateos tanssijan ja kameran matkasta kaupungissa (koa) 
DUNCKER MARIA 1 200
KOLME LYHYTTÄ VIDEOTA 
Videoiden esillepano Kiihdytys-yhteisnäyttelyyn 
Helsingin taidehallissa huhti-toukokuussa 2005 (koa)
VALORINTA JENNI 1 200
VALKOINEN KOHINA 
Veteen, jokiin ja koskiin pohjautuva audiovisuaalinen 
teos Musiikin aika - festivaaleille 2005 (koa) 
KALLEINEN TELLERVO 5 000
ESCAPE TO A BETTER WORLD 
Kolme australialaisten utopiayhteisöjen maailmankuviin  
perustuvaa lyhytelokuvaa (koa) 
LECKLIN JOHANNA 1 300
PARI SANAA ON LIIKAA 
Videoinstallaatio autistisen nuoren miehen pyrki- 
myksistä kommunikoida ympäristönsä kanssa (kk) 
RUIKKA PETRI 1 200
PIKU 
Animaatioista, videoista ja äänistä koostuva, useille  
screeneille projisoitava teos Pixelache 2005  festivaalille (koa) 
CRUSIBLE STUDIO / PAAVO HÄIKIÖ 12 000
VAHINKOLAUKAUKSIA / ACCIDENTAL LOVERS 
Katsojien tekstiviesteillä ohjailtava interaktiivinen 
komedia rakkaudesta (ev) 
RUSCICA JANI 3 000
KONTRAPUNKTI - KIWANON TEEMA 
Erilaisiin musiikkiperinteisiin ja äänimaisemiin  
pohjautuva kolmen lyhytelokuvan kokonaisuus (koa)
VELI GRANÖ  5 000
ENERGIAPYÖRTEET 
Mediainstallaatio katusoittajan impressionistisen  
rummutuksen innoittamasta äkillisestä kokemuksesta (koa) 
KRISTALLISILMÄ OY / EIJA-LIISA AHTILA 25 000
THE HOUR OF PRAYER (RUKOUSHETKI) 
Kuolemasta ja kiintymyksestä kertova neljän  
screenin videoinstallaatio Venetsian Biennaaliin (tt) 
LÅNGFILM PRODUCTIONS OY / MATS 5 000
LÅNGBACKA 
KOHTAAMISIA 
DVD -multimediateos Tuusulanjärven taiteilijayhteisöstä  
1900-luvun alussa (ev) 
RENVALL MARKUS 2 000
LÄHIMEDIA MASALAN KYLÄSSÄ 
Kolmen videon sarja kolmen teini-ikäisen 
masalalaisen näkökulmasta (koa) 
MEDEIA LTD / MARITA LIULIA 6 000
MANIPULATOR 
Kimmo Pohjosen ja Marita Liulian Manipulator - 
teokseen perustuva nauhateos ja dvd (tt) 

NÄSÄNEN ELINA 5 000
PUUTARHA 
Todellisuuden ja mielikuvan rajapintaa käsittelevä  
kokeellinen lyhytelokuva äidistä, joka lähtee öiseen  
puutarhaan etsimään toisenlaista maailmaa (koa) 
SALOSMAA AARNO 2 500
URBAN  
Eri kaupungeissa kuvattu, urbaania ympäristöä ja rytmiä  
kuvaava mediateos (koa) 
VALTAKARI JUSSI 1 500
KUORO 
Mäntän kuvataideviikoille valmistuva installaatio, 
jonka kuudessatoista monitorissa eri henkilöt 
laulavat samaa laulua (koa) 
KELA REIJO 5 000
VUOSI 1999 
Tanssija Reijo Kelan vuoden 1999 jokaisena päivänä
kuvaamaan materiaaliin perustuva mediateos (koa) 
REINHARD AURORA 1 056
VAIHTOEHTO ELÄMÄÄ 
Videoteos saksalaissyntyisen Cornelius Reinhardin  
erikoisesta elämäntavasta, ajan kulumisesta ja  
vanhenemisesta Savonlinnan Pihlajalahdella (koa) 
OJAMO HANNA 1 500
DEMONSTRATION  
Mediataideinstallaatio mielenosoituksista ja  
sananvapauden rajoittamisesta Keski-Euroopassa  
Atelierhaus Arlesheimin galleriaan Baselissa (koa) 
TYÖRYHMÄ TJADER MARIA & KNIGHT DAVID 350
HYSTERIA - DVD-PAL 
Multimediateoksen dvd-pal -formaatti  
Ewha-Media Art - festivaalille (19.-24.6.05 Soul) 
ZIEGLER DENISE & TYÖRYHMÄ 1 000
MOVING TARGET- LIIKKUVA KOHDE  
KAUPUNGISSA 
Galleria Kluuvissa syksyllä 2005 järjestettävän  
kansainvälisen projektin suomalaisten mediataiteilijioiden  
näyttelykuluja (koa)
SIMO ROUHIAINEN 1 000
UKKONEN - PROJEKTI 
Kolmiulotteinen, palloon projisoitava vuorovaikutteinen 
videoteos salamoista ja ukkosesta (koa) 
VIRTA PRODUCTIONS OY / MINNA LÅNGSTRÖM 2 000
LABORATORIO 
Installaatio unilaboratoriosta, jossa katsojat 
voivat jakaa nukkuvan henkilön unimaailman (ev)  

Tukipäätökset kevät 2005

Kontrapunkti - Kiwanon teema, ensimmäinen osa kolmen 
lyhytelokuvan kokonaisuudesta, ohj. Jani Ruscica, 2005
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www.like.fi 
Mannerheiminaukio, Helsinki

ti 9 – 17, ke – su 11 – 19

ATENEUMIN
KIRJAKAUPPA

Harri Larjoston Kosketus 
– Laajennettuja muotokuvia 

Näyttely Amos Andersonin 
taidemuseossa 18. 11. 2005 – 19. 2. 2006

Harri Larjoston Kosketus – Laajennettuja muotokuvia
Harri Larjosto’s Touch – Extended Portraits
Sidottu, 96 sivua, A4 vaaka, nelivärikuvitus, ovh 29 e, ISBN 952-471-636-4

Kirja esittelee sanoin ja kuvin episodeja, jotka ovat 
muuttaneet ihmisten kohtaloa ja jättäneet elinikäisen 
jäljen. Tarinat kertovat muun muassa onnettomuuksista, 
vammautumisesta ja päihderiippuvuudesta mutta myös 
uskosta, nuoruuden rakkauden kohtaamisesta tai 
hellyttävästä pakko mielteestä. Muotokuvat ovat kunnian-
osoituksia ihmisen yksilöllisyydelle ja erilaisuudelle.

Kirja sisältää myös Annamari Vänskän analyysin
Larjoston muotokuvataiteesta sekä Taina Kinnusen 
esseen ihmiselämän suurista käännekohdista ja 
niiden vaikutuksista.

www.amosanderson.fi 
Yrjönkatu 27, 00100 Helsinki
ma – pe 10 – 18, la – su 11 – 17

Ateneum, Kaivokatu 2
ti ja pe klo 10 – 18, 

ke – to 10 – 19, la – su 11 – 17

Kirjoja saatavana muun muassa:
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