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Luova Eurooppa (Creative Europe)

Kerstin Degerman ja Inkeri Lundgren

on EU:n audiovisuaalialan, kulttuurialan ja luovien alojen rahoitusohjelma vuosille
2021–2027. Ohjelman kokonaisbudjetti on 2,52 miljardia euroa. Kulttuurin, luovien alojen
ja av-alan organisaatiot sekä av-alan ammattilaiset voivat hakea ohjelmasta tukea
vuosittain järjestettävillä hakukierroksilla. Ohjelma tukee luovien alojen eurooppalaista
toimintaa ja yhteistyötä. Tavoitteena on avata alan toimijoille uusia kansainvälisiä
toimintamahdollisuuksia ja markkinoita sekä löytää uusia yleisöjä eurooppalaisille
kulttuurituotteille. Ohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitavat Luova Eurooppa -yhteys
pisteet, joita on jokaisessa ohjelmamaassa. Suomessa Luova Eurooppa -yhteyspisteenä
toimivat yhteistyössä Opetushallitus ja Suomen elokuvasäätiö. Uuden ohjelmakauden oli
tarkoitus alkaa 1.1.2021, mutta ohjelmakauden alku viivästyy kevääseen 2021.
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Pääkirjoitus

Luova Eurooppa:
Uusi ohjelmakausi lähtökuopissa

L

uova Eurooppa / Median seitsemäs
ja viimeinen toimintavuosi päättyi
31.12.2020. Yleensä ohjelmakauden
loppusuoralla on jo tiedossa uuden ohjelman
lanseeraustilaisuuksia ja hakukierrosten infotilaisuuksia. Tällä kertaa tilanne oli toinen.

Uuden ohjelman tila
talvella 2021

EU:n monivuotinen budjettikehys vuosille
2021–2027 saatiin vihdoin sovittua loppusyksystä 2020. Luova Eurooppa -ohjelman budjetti kasvaa uuden kauden myötä merkittävästi: Uudelle LE-ohjelmalle on luvattu peräti
2,52 miljardia euroa. Edellisen ohjelmakauden
2014–2020 monivuotinen budjetti oli yhteensä 1,46 miljardia euroa Kulttuurin ja Median
alaohjelmillle. Myös poliittinen yhteisymmärrys uudesta Luova Eurooppa -ohjelmasta
saavutettiin loppuvuodesta 2020, mutta viivästyksen myötä paljon on vielä auki (tammikuussa 2021) ohjelman konkreettisen sisällön
suhteen. Lisäksi COVID 19 -pandemia, joka iski
maaliskuussa viime vuonna Suomeen ja koko
maailmaan, on jo kohta vuoden ajan viivästyttänyt ja vaikeuttanut jäsenmaiden ja EU:n
välisiä neuvotteluja.
Uusi Luova Eurooppa -ohjelma käynnistyy
vuonna 2021, mutta hakukierrosten sisältö
ja tarkka aikataulu eivät ole vielä tiedossa.
Kulttuurin alaohjelman uudet tuet rakentuvat vahvasti vanhan ohjelman päälle, mutta
mukaan tulee myös uusia tukia. Median
alaohjelman puolella on odotettavissa isom-

pia muutoksia. Aikataulu näyttää tammihelmikuun vaihteessa siltä, että Median
ensimmäiset uudet hakukierrokset voitaisiin
julkaista aikaisintaan huhtikuussa 2021.

Eurooppalainen AV-ala
koronan varjossa

Pandemia on kaikkialla aiheuttanut inhimillistä kärsimystä, taloudellista vahinkoa ja
kustannuksia ja AV-ala kuuluu haavoittuvimpiin aloihin. Sekä kotimaiset rahoittajat että
EU:n tasolla Luova Eurooppa ovat pyrkineet
edistämään ja auttamaan elokuva-alan toimijoita. LE / Media on muun muassa pyrkinyt
olemaan mahdollisimman joustava suhteessa
tuensaajiin esimerkiksi raportoinnin suhteen.
Lisäksi Media on korottanut lippukohtaisia
korvauksia levitystukien kohdalla, ja elokuvateattereille aiotaan jakaa 5 miljoonaa euroa
ylimääräistä tukirahaa Europa Cinemas -verkoston kautta. Koronan aiheuttama taloudel
linen tuho on syy myös siihen, että uuden
LE-ohjelman budjetti tulee olemaan vahvasti
etupainotteinen.

Luova Eurooppa /
Median tuotot Suomeen

Vaikka vuosi 2020 oli koronan takia poikkeuksellinen, suomalaisille tuensaajille edellinen
ohjelmakausi kokonaisuudessaan näyttää
varsin hyvältä. Koko ohjelmakauden ajalta
suomalaiset tuensaajat ovat tähän mennessä
saaneet yhteensä noin 12 miljoonaa euroa
suorina tukina. Summasta puuttuu vielä osa
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vuoden 2020 päätöksistä, arviolta noin
300 000–400 000 euroa. Olemme keränneet
yhteen kaikki tiedossa olevat päätöslistat
vuosilta 2014–2020 ja ne löytyvät tämän
lehden sivuilta 20–27.

Luova Eurooppa -ohjelma
2021–2027, mitä uutta?

Uusi tukiohjelma koostuu kolmesta osiosta:
Creation, Business ja Audience. Esimerkiksi
tuotantoyhtiöille suunnatut Hankekehittely
ja TV Programming sijoitetaan Creationosioon. Business-osioon sijoitetaan muun
muassa levityssektorin tuet, ja muun muassa Elokuvakasvatus ja Festivaalit kuuluvat
Audience-osioon. Uudessa ohjelmassa tullaan
painottamaan innovaatioita ja sukupuolten
välistä tasa-arvoa, ja ne kulkevat mukana
kaikissa ohjelman osa-alueissa. Myös kestävä
kehitys ”The Green Deal” on yksi ohjelman
painopistealueista.
Komission tavoitteena on edelleen
rationalisoida tukiin liittyvän työn määrää.
Jatkossa ns. Cascading grants -järjestelmä tullee yleistymään. Tällöin komission hakukierroksissa haetaan välikättä, joka toimii tietyn
hakijaryhmän koordinoijana ja varsinaisena
tuen hakijana. Tämä väliporras jakaa rahat

eteenpäin lopullisille tuensaajille ja huolehtii
raportoinnista komissiolle. Yksittäisen tuen
saaja on näin ollen raportointivelvollinen välikädelle, ei suoraan komissiolle. Näin toimitaan
jo Europa Cinemasin ja Median levitystukien
kohdalla. Esimerkiksi Median levitystuissa
myyntiagentti toimii koordinaattorina ja on se
taho, joka on sopimussuhteessa komissioon.
Festivaaleille julkaistiin jo ”vanhan” tuki
ohjelman puitteissa verkostohaku. Tässä
ensimmäisessä haussa menestyi yksi verkosto,
jossa on mukana myös suomalainen festivaali
(Oulun kansainvälinen lasten- ja nuorten
elokuvafestivaali). Toistaiseksi festivaalit ovat
voineet itse päättää, hakevatko tukea yksittäisenä festivaalina vai verkostona. Komission
tavoitteena tuntuu olevan festivaaliverkoston
kautta hakeminen, mutta monet jäsenvaltiot
ovat pitäneet tärkeänä sitä, että yksittäinen
festivaali voi hakea tukea perustoimintaansa.
Tällä hetkellä näyttää siis varsin toden
näköiseltä, että Median alaohjelman haut
julkaistaan vasta keväällä 2021. Tulemme
pitkin talvea ja kevättä tiedottamaan haku
kierrosten aikataulusta ja muista uutisista
uutiskirjeissämme, Facebook- ja nettisivul
lamme. Pysy kuulolla!
Kerstin Degerman

Virpi Suutarin dokumentti Aalto on saanut Median TV Programming -tukea.
Kuvassa Alvar Aallon suunnittelema Maison Carré.
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Luova Eurooppa / Media –
Uusi ohjelma tiivistetysti
(tilanne 5.2.2021)

BUSINESS Cluster:

U

usi LE -ohjelma vuosille 2021–2027
on edelleen vailla EU:n parlamentin muodollista hyväksyntää, joten
tulevien hakukierrosten sisällöstä ei ole tässä
vaiheessa tietoa. Median haut käynnistyvät
tämänhetkisen tiedon mukaan aikaisintaan
huhtikuun lopussa 2021. Hakupäivät ovat
kolmessa ”aallossa”. Ensimmäiset haut loppuvat alkukesällä, seuraavat loppuvat kesän
jälkeen, ja viimeinen deadlineaalto osuu loka/
marraskuuhun. Ihan kaikkia Median hakukierroksia ei pystytä julkaisemaan vuoden 2021
aikana, aika ei yksinkertaisesti riitä. Samasta
syystä Median tuilla on tänä vuonna vain yksi
hakuaika per tuki.
Median hakukierrokset tullaan jakamaan kolmeen ryhmään: Creation, Business
ja A
 udience. Oman ryhmänsä muodostaa
molemmille alaohjelmille yhteinen moni
alainen sektori (Cross-sectorial).
Alla luettelo tulevista hakukierroksista
aihepiireittäin ja alkuperäisillä nimillä:

CREATION Cluster:
•
•
•
•
•

Co-Development
European Slate
European Minislate (vain alhaisen
tuotantokapasiteetin maille)
Video Games
TV and Online Content

•
•
•
•
•
•

Talent & Skills
Markets & Networking
Media 360 Grades
European Film Distribution
European Film Sales
Innovative Tools and Business Models
Media Stands

AUDIENCE Cluster:
•
•
•
•
•
•

Networks of European Cinemas
Networks of European Festivals
European VOD Networks and Operators
Films on the Move
Subtitling of Cultural Content
Audience Development and
Film E
 ducation

Uuden ohjelman painopisteisiin kuuluvat
myös sukupuolten tasa-arvo sekä kestävä
kehitys. Ne kulkevat vahvasti mukana koko
ohjelmassa ja tulee huomioida kaikissa hakemuksissa.
Median ja Kulttuurin alaohjelmien yhteiseen Cross-sectorial -klusteriin on tulossa
täysin uusi aihepiiri: Uutismedialle suunnattu
tuki. Uutta on myös se, että lainatakuuinstrumentti siirtyy Invest EU -ohjelmaan, ja sen
toiminta laajenee riskirahoituksen suuntaan.
Kerromme tuista, tapahtumista ja muista
uutuuksista lisää kaikissa kanavissamme sitä
mukaa, kun saamme niistä kevään aikana
lisätietoja.
Kerstin Degerman
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Tekele Productions Oy:

Media-tuki kansainväliselle tv-sarjalle

T

ässä Luova Eurooppa -lehdessä päätimme ottaa tarkasteluun MEDIAohjelman kehittelytuet ja ensi kertaa
tukea saaneet yhtiöt. Yksittäisten hankkeiden
kehittelytuki on yksi Luova Eurooppa -ohjelman eniten haetuista tuista. Kun jäsenmaiden määrä on kasvanut ja hakijoita on jo 35
maasta, on tuki erittäin kilpailtu ja vaikea
saada. Suomeenkin kehittelytukea tuli vielä

viisi vuotta sitten peräti viidelle hankkeelle
vuodessa, mutta tänä vuonna tuen sai vain
yksi suomalaisyhtiö. Yksi tuoreista tuensaajista on Tekele Productions Oy, joka sai tuen
vuonna 2019. Se oli yhtiön ensimmäinen
Luova Eurooppa -tuki. Haastattelimme yhtiön
tuottajaa Miia Haavistoa ja kysyimme, miten
he onnistuivat saamaan tuen erittäin haastavassa kilpailutilanteessa.

Faktalaatikko

Tekele Productions Oy:
Miia Haavisto perusti elokuvatuotanto
yhtiö Tekele Productions Oy:n toukokuussa 2017 ja on yhtiön ainoa omistaja.
Yhtiön toimitilat sijaitsevat Helsingin
Kalasatamassa. Toimitusjohtajana firmassa toimii Tia Talli, Miia on tuottajana ja
lisäksi firmassa työskentelevät tuottajat
Julia Elomäki ja Marja Pihlaja eli vakituista
henkilökuntaa on neljä henkeä. Tuotantojen aikaan palkkalistoilla on parisataa
ihmistä erimittaisissa työsuhteissa.
Tekele Oy on tuottanut kolme ja
puolivuotisen olemassaolonsa aikana
pitkän fiktioelokuvan Eden ja yhdessä
Helsinki -filmin kanssa dokumenttielokuvan Lost Boys. Lyhytelokuvia on tehty
kolme: Maalitaulu, Pupu ja Soutu
retki. TV-sarja Transport on edennyt jo
kuvausvaiheeseen ja kuvaukset jatkuvat
vielä vuonna 2021. Kehitteillä on useita
hankkeita.
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Tuen saaja:
Tekele Productions Oy
Mikä tuki:
MEDIA Development Single Projects /
Kehittelytuki yksittäiselle hankkeelle
Mikä hanke:
8-osainen tv-sarja Transport (8 x 50 min.)
Tuen määrä:
50 000 euroa
Kokonaisbudjetti:
5 miljoonaa euroa
Ohjaaja:
Auli Mantila
Tuottajat:
Tekele Productions Oy (Suomi),
jonnydepony (Belgia)
Ensi-ilta:
Vuonna 2022 Ylellä

Tv-sarjaa Transport on kehitelty Media-tuella ja se on saanut myös TV Programming -tukea, ohjaus Auli Mantila

Saitte ensimmäisen Luova Eurooppa /
MEDIA-tukenne viime vuonna, onnittelut siitä.
Haitteko ensimmäistä kertaa vai oletteko
hakeneet tukea aiemmin?
TV-sarja Transportille hakemamme tuki oli
ensimmäinen MEDIA-tuki, jota haimme.
Aiemmin olen tehnyt Slate funding -hake
muksia Helsinki -filmissä, joten MEDIAn tuet
olivat ennestään tuttuja.

Hakeminen on ajallisesti iso ponnistelu. Meillä
kaksi henkilöä, Marja Pihlaja ja minä, teimme
yhdessä hakemusta useiden viikkojen ajan.
Hakemuksessa ja sen liitteissä edellytetään
laajoja ja yksityiskohtaisia tietoja projektin
sisällöstä, tekijöistä, yhteistyökumppaneista
ja strategiasta. Niiden koostaminen vaatii ajatus- ja kirjoitustyötä sekä kielentarkastusta. Ja
toki merkkimäärien loputonta laskeskelua!

Miksi päätitte hakea EU:n MEDIA-ohjelman
Single Projects -kehittelytukea ja
miksi juuri nyt?
Yhtiö on vielä niin nuori, että Slate funding
-tukea emme voineet hakea, joten yksittäisen
hankkeen tuki oli ainoa, jota saattoi ajatella.
Haimme tukea vuoden 2018 lopulla, jolloin
Transport -tv-sarjan kehittely oli vielä aika
alussa, mutta toisaalta juuri hyvässä vaiheessa tuen hakemiseen.
Miten kuvailisit työmäärää, jonka
hakemuksen kirjoittaminen vaati?

Miia Haavisto
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Syntyikö hakemus yhtiön omin voimin
vai saitteko hakuprosessin aikana
ulkopuolista apua?
Me teimme hakemuksen ihan yhtiön omin
voimin, mutta ulkopuolisena apuna käytimme henkilöä, joka oikoluki englanninkieliset
tekstit. Se vaati sen, että työ piti aikatauluttaa niin, että ehti käyttää englanninkieliset
tekstit vielä oikolukijan kautta.
Olimme hakemuksen tekovaiheessa yh
teydessä Media Deskiin ja saimme sieltä apua
ja neuvoja. Se on mielestäni ensiarvoisen tärkeää, että hyödyntää tahoa, jonka tehtäviin
hakijoiden auttaminen kuuluu. Aikataulutimme prosessin siten, että ehdimme laittaa
hakemuksen Media Deskiin luettavaksi ja
saimme kommentteja ja vinkkejä hakemuksen parantamiseksi.
Minkä uskot olleen pääsyy, että
yhtiöllenne myönnettiin tuki?
Tuen saamisen yhteydessä saamassamme
palautteessa kehuttiin tv-sarjan sisältöä ja
sen ajankohtaisuutta. Hanke oli myös sikäli
hyvässä rahoitusvaiheessa, että meillä oli
jo kotimaista rahoitusta ja tv-kanavana YLE.
Series Lab -workshopista saimme myös apua
hakemukseen, kun kerroimme, että meillä on
jo mahdollinen belgialainen yhteistuottaja
olemassa. Vaikka yhtiö on melko nuori, niin
hankkeessa on kuitenkin vahva ja kokenut tiimi mukaan lukien käsikirjoittaja-ohjaaja Auli
Mantila ja kansainvälistäkin mainetta esim.
Chernobyl-sarjan yhtenä kuvaajana saanut
JP Passi. Hakemuksemme oli myös ajan kanssa ja huolella tehty.
Mitä EU:n Single Projects -kehittelytuki
merkitsee yhtiöllenne?
Tuki merkitsee meille paljon. Se oli ensimmäinen kansainvälinen tuki, jota haimme ja
jonka saimme ja siinä mielessä se oli tärkeä
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kansainvälinen päänavaus uudelle yhtiö. Tuen
saaminen toi nostetta yhtiölle niin Suomen
ulkopuolella kuin Suomessakin. Tuen saatuamme emme olleet esitelleet Transporttv-sarjaamme millään julkisilla foorumeilla,
joten päätösten julkistamisen kautta tuli
alan tietoon, että meillä on tällainen hanke
kehittelyssä. Media-tuella on prestige-arvoa
eli siihen sisältyy tietty laatulupaus, kun hanke on pärjännyt kovassa kilpailussa. Se avasi
meille myös muita rahoituslähteitä. Keväällä
2019 saimme myös vahvistettua muiden pohjoismaisten televisiokanavien rahoituksen.
Kansainvälinen rahoituspohja vauhditti myös
belgialaisen osarahoituksen vahvistumista
vuosina 2019 ja 2020, Business Finlandin
mukaantuloa keväällä 2020 ja edesauttoi
keskusteluja myyntiyhtiöiden kanssa. Myynti
yhtiönä toimii tanskalainen REinvent Studios.
Mikä MEDIAn tuessa on parasta?
Mikä huonointa?
Media-tuessa parasta on se, millaisia ovia
se avaa. Tuen saaminen helpottaa muunkin
kansainvälisen rahoituksen saantia ja sitä
kautta hankkeen kokonaisrahoituksen hankkimista. Hakemuksen teossa taas parasta on
se, että se pakottaa laatimaan tekstejä, joista
on muutakin apua. Seuraavaksi haemme
todennäköisesti MEDIA Slate funding -tukea
ja silloin meillä on jo hyvät tekstit yrityksestä
päivittämistä vaille valmiina. Erittäin hyvä
puoli MEDIA Single Projects -tuessa on myös
sen raportoinnin helppous. Me olemme kehittelytuen jo käyttäneet ja raportoineet ja se
oli ihan lastenleikkiä. Hyvä puoli on myös se,
että tuen maksuaikataulu on etupainotteinen
eli 70 % tuesta tulee maksuun, kun sopimus
on allekirjoitettu ja loput 30 % loppuraportin
jälkeen. Hyvää MEDIA-tukijärjestelmässä on
myös sen läpinäkyvyys: hankkeet pisteytetään ja pisteytys on kaikkien tiedossa. Myös

kirjallisten perustelujen saaminen on hakijalle
todella hyödyllistä. Erityisen tärkeää se on
toki silloin, jos tukipäätös on kielteinen. Se
auttaa hakijaa ja sitä kautta alaa kehittymään. MEDIA on tässä suhteessa erinomainen taho.
Huono puoli MEDIA-tuessa on se, että
käsittelyaika on liian pitkä. Varsinkin, kun on
kyse kehittelytuesta, niin kuusi kuukautta on
liian pitkä aika odottaa tietoa siitä, että saako
tukea vai ei, kun kuluja on kuitenkin koko ajan.
Hakemuksen teossa on ongelmallista myös
se, että hakemuksessa on määritelty tietyt
aika niukat merkkimäärät, joita tekstit eivät
saa ylittää. Se on todella työlästä ja aikaa
vievää, kun tekstejä joutuu lyhentämään ja
tiivistämään loputtomasti ja silti vastaamaan
erittäin vaativiin kysymyksiin. Hankalaa
hakemuksen tekemisestä tekee myös se, että
kehittelytukea haettaessa kysytään jo markkinointi- ja levityssuunnitelmia, jotka ovat siinä
vaiheessa yleensä hyvin hataria vielä.
Minkä neuvon antaisit kollegoille, jotka suunnittelevat single projects -tuen hakemista?
Kyllä varmasti tärkein neuvo on se, että varaa
riittävästi aikaa hakemuksen tekemiseen. Hakemusta on ihan turha tehdä, jos ei lue hyvin
hakuohjeita ja ole selvillä hakukriteereistä.
Olen itse ollut aiemmin myös rahoittajan roolissa elokuva-alalla, joten luin tarkkaan pisteytysohjeet eli sen, millä perusteilla arvioijat
hakemuksia pisteyttävät. Sen tiedon pohjalta
kirjoitimme hakemuksen ja teimme painotukset eli satsasimme eniten niihin kohtiin, joista
voi saada eniten pisteitä.
Kannattaa myös olla yhteyksissä Media
Deskiin ja hyödyntää se ensiarvoisen tärkeä
apu, jota siellä on tarjolla. Media Desk lukee
hakemuksia hakuprosessin eri vaiheissa ja
antaa kommentteja ja vinkkejä. Kun lupaa
lähettää hakemuksen Deskiin luettavaksi

tiettynä päivänä, se auttaa myös omassa
aikatauluttamisessa.
Ihan aluksi pitää tietysti miettiä, onko
hankkeella oikeasti mahdollisuus menestyä
kovassa kilpailussa eli onko hanke tarpeeksi
kansainvälinen. Jos on, niin sitten kannattaa
hakea ja tehdä hakemus hyvin. Jokainen liite
ja jokainen teksti on oltava viimeistelty. Liian
kiireellä hutaistu hakemus on ajanhukkaa niin
hakijalle kuin arvioijillekin. Entisenä rahoittajan edustajana voin sanoa, että kiire näkyy,
kun lukee hakemuksia.
Olitte Transport-hankkeen kanssa MEDIAn
tukemassa Series Lab Brussels -workhopissa
joulukuussa 2018. Miten hanke otettiin siellä
vastaan ja mitä hyötyä workshopista oli?
Series Lab oli ensimmäinen kerta, kun
pitchasimme hanketta kansainväliselle yleisölle. Paikalla oli yhteistuottajaehdokkaita eri
puolilta Eurooppaa, myyntiyhtiöitä ja tvkanavien ostajia. Oli hyvä saada testata, miten
hanke resonoi kansainvälisesti. Tällaiset kolmen päivän Labit ovat myös tärkeitä tilaisuuksia tuottajalle ja ohjaajalle hitsautua yhteen.
Minulle tämä on ensimmäinen tv-sarja, jota
tuotan, joten oli hienoa, että hankkeemme valittiin mukaan ja oli upeaa, että hankkeemme
kiinnosti Series Labin osallistujia. Me saimme
paljon tapaamispyyntöjä, mikä lisäsi itseluottamusta ja uskoa hankkeeseen. Konkreettisin hyöty Series Labista oli, että tapasimme
siellä tuottaja Helen Perquyn belgialaisesta
jonnydepony-tuotantoyhtiöstä ja hänestä tuli
tutustuttuamme sarjan yhteistuottaja. Belgialainen yhteistuottaja sai lopulta hankittua
suunniteltua isomman potin rahaa budjettiin
ja kun myös osa kuvauksista tehtiin Belgiassa,
saimme hyödynnettyä Belgian tax shelterjärjestelmää. Yhteensä belgialaista rahoitusta
on n. 800 000 euroa. Series Lab oli siis meille
todella hyödyllinen kokemus ja se osui myös
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oikeaan aikaan. Teimme juuri samoihin aikoihin MEDIA-hakemusta ja saimme jo sinne
kirjoitettua alustavan suunnitelman belgialaisesta yhteistuottajasta, mikä varmasti
osaltaan teki hakemuksesta uskottavamman.
Miten koronapandemia on vaikuttanut
hankkeeseenne? Missä vaiheessa
hankkeenne on nyt?
Meillä on ollut onnea tämän hankkeen
kohdalla tänä hankalana korona-aikana.
Berlinalessa helmikuussa 2020 oli vielä mahdollista tavata ihmisiä ja me saimme siellä
viimeisen puuttuvan rahoituspalikan kasaan
vain muutamia viikkoja ennen kuin korona oli
valloillaan koko Euroopassa. Transportin kuvaukset oli suunniteltu aloitettavaksi syksyllä
2020 siten, että ensin kuvataan Belgiassa ja
sitten Suomessa. Kevään aikana seurasimme
tilannetta tietysti tarkkaan ja teimme jo erilaisia valmius- ja varasuunnitelmia riippuen
siitä, mihin suuntaan korona etenee. Lopulta
päätimme aloittaa kuvaukset syyskuun 2020
alussa Belgiassa. Suomesta paikalla oli vain
aivan välttämättömimmät henkilöt eli korona vaikutti siltä osin kaikkeen suunnitteluun.
Onneksemme saimme kuvaukset päätökseen
Belgiassa juuri ennen kuin siellä tulivat voimaan laajat rajoitustoimet ja koronatartunnat lisääntyivät huimasti. Syksyllä 2020 kuvauksia on jatkettu koronatilanne huomioon
ottaen Suomessa. Kuvaaminen korona-aika
vaatii suurta huolellisuutta ja ammattitaitoa
niin työryhmän jäseniltä kuin esiintyjiltäkin. Onhan koronatilanne toki aiheuttanut
paljon ylimääräistä suunnittelua, vaivaa ja
myös rahanmenoa, mutta onneksi olemme
saaneet vietyä hanketta eteenpäin. Viimeiset
kuvaukset tehdään kevään 2021 aikana. On
tärkeää tehdä uutta kotimaista sisältöä, pitää
alaa elinvoimaisena ja tehdä töitä myös näinä
vaikeina aikoina. Toki rajoitusten ehdoilla.
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Haastattelun jälkeen saatiin päätökset
MEDIAN TV Programming-tuen uusimmalta
hakukierrokselta ja Transport-hankkeenne
sai myös TV-levitystukea 255 347 euroa.
Onnittelut! Miten TV-levitystuen hakeminen erosi Hankekehittelytuen hakemisesta?
Tällaista hakemusta en ollut aikaisemmin
tehnytkään. Painotus oli erittäin vahvasti
nimenomaan levityksessä, jakelussa ja
markkinoinnissa. Tässäkin ainakin yritimme kovasti keskittyä nimenomaan niihin
kaikkeen vaikeimpiin kysymyksiin, mistä
saa ylivoimaisesti parhaat pisteet.
Näin pitkällä olevasta projektista
materiaalit olivat toki jo hyvät ja hienot,
yhteistyökumppanit kasassa ja rahoitusdokumentointi aika lailla kasassa jo sekin.
Levitysstrategiasta, kansainvälisesti relevanssista, materiaalituotannosta ja markkinoinnista oli myös helpompi kirjoittaa
nyt kuin kehittelyn aikana: oman tuottajan
työn päähuomio on silloin niin vahvasti
vielä sisällön kehittelyssä. Projekti oli tässä
vaiheessa jo niin tuttu, että tekstin tuottaminen oli yllättävänkin sujuvaa. Konsultoin
myös mukana olevia tahoja, kuten Yleä,
osatuottajaa jonnydeponya ja REinventiä ja
sain niiltä kaikilta hyviä pointteja hake
mukseen.
Oli todella motivoivaa tehdä tällaista
hakemusta, joka toteutuessaan olisi niin
merkittävä jo green lightatulle tuotannolle. Selvää oli, että tuki voisi toteutuessaan
myös helpottaa koronaan liittyviä haasteita
ja tukea pyrkimyksiä tehdä hyvää televisio
sisältöä selvästi tavanomaista paremmilla
resursseilla.
Kehittelyhakemuksen tekemisestä oli
aivan suoraa hyötyä uuden hakemuksen
laatimisessa. Tällä kertaa mentiin pisteissä
todella rimaa hipoen, mutta läpi meni!
Teksti: Inkeri Lundgren

Median Slate funding -tuki
It’s Alive -yhtiölle –
panostus kehittelyyn kannattaa aina

EU

:n MEDIA-ohjelman kehittelytuet ovat ohjelman suosituimpia tukimuotoja levitystukien
ohella. Slate funding -tuki on suunnattu jo
useampia vuosia toimineille, kansainvälisiä
yhteistuotantoja tehneille tuotantoyhtiöille. Suomalaiset tuotantoyhtiöt ovat vuosien
varrella menestyneet erittäin hyvin Slate funding -tukien hakemisessa. Kilpailu tuista on
kovaa, mutta vuonna 2018 tukea sai peräti

viisi suomalaista yhtiötä, 2019 kolme firmaa
ja 2020 kaksi yhtiötä. Jani Pösön ja Teemu
Nikin It’s Alive sai tuen vuonna 2019 ensim
mäistä kertaa. Kysyimme tuottaja Jani
Pösöltä, millainen prosessi tuen haku oli ja
miten tuki on vaikuttanut yhtiöön, varsinkin
nyt koronapandemian aikana.
Saitte ensimmäisen Luova Eurooppa / MEDIAtuen viime vuonna, onnittelut siitä. Yleensä

Faktalaatikko

Tuen saaja:
It’s Alive Oy
Mikä tuki:
MEDIA Development Slate Funding/
Kehittelytukea kolmelle hankkeelle
Tuen määrä:
150 000 euroa
Yhtiö perustettu: 2013
Omistajat:
Jani Pösö ja Teemu Nikki
Montako henkeä työllistää:
viisi vakituista ja keskimäärin
10–12 henkeä, kun tuotannot lasketaan
Yhtiö tuottanut:
5 pitkää leffaa, 17 lyhytelokuvaa,
3 tv-sarjaa
Toimitilat:
Teurastamolla Helsingissä  
Teemu Nikki ja Jani Pösö
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Teemu Nikin lyhytelokuva All inclusive

yhtiöt hakevat ja saavat ensin hankekehittely
tukea yksittäiselle hankkeelle, mutta te
saitte heti saman tien Slate funding -tuen.
Kerro m
 iten se onnistui? Haitteko ensim
mäistä kertaa vai oletteko hakeneet tukea
aiemmin?
Olemme hakeneet aiemmin sekä sinkku
tukia että slatea, emmekä ole ikinä saaneet
mitään. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun
saimme tuen. Meillä on aiemmissakin hake
muksissa ollut kansainvälisiä h
 ankkeita,
mutta ehkä yhtiö on aiemmin ollut liian
nuori, eikä ole sen puolesta ollut vielä
valmis tämän tuen kriteereihin. Uskon, että
saimme tuen nyt, koska projektimme ovat
tarpeeksi kansainvälisiä, kooltaan sopivia
ja oikeissa vaiheissa. Lisäksi yhtiö on kasvanut sopivaan vaiheeseen tähän Media
Slate funding -tukeen.
Miksi päätitte hakea EU:n MEDIA-ohjelman
Slate funding -tukea ja miksi juuri nyt?
Meillä oli tukiohjelmaan sopivia projekteja ja
yrityksemme tarvitsi rahaa kasvuun. It’s Alive oli tuen hakuvaiheessa kasvanut sen kokoiseksi yhtiöksi, että uusien ihmisten työllistäminen oli helpompaa kuin aiemmin.
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Miten kuvailisit työmäärää, jonka hakemuksen kirjoittaminen vaati?  
Työmäärä on järjetön – koko työmäärää on
vaikea arvioida, koska käytimme hakemuksen tekemiseen myös könttänä maksettavaa
freelancer-konsulttia. Hakemuksen tekeminen on erittäin raskas ja työläs projekti.
Syntyikö hakemus yhtiön omin voimin
vai saitteko hakuprosessin aikana ulko
puolista apua?
Hakemus ei syntynyt omin voimin, vaan
palkkasimme ulkopuolista työvoimaa
apuun. Lisäksi saimme apua kysymyksiimme
Media Deskistä ja olemme siihen apuun tyytyväisiä ja siitä kiitollisia.
Minkä uskot olleen pääsyy,
että yhtiöllenne myönnettiin tuki?  
Valitsimme hankkeet siten, että ne olivat
kaikki eri vaiheissa ja kaikki hyvin kansainvälisiä. Kaikissa oli jo mukana joku ulkomaalainen
yhteistyökumppani eli varmasti se vakuutti
arvioijat siitä, että hankkeissa todella on kansainvälistä potentiaalia. Kaikki hankkeemme
sopivat hyvin yhteistuotannoiksi ja toivottavasti myös toteutuvat yhteistuotantoina.

It´s Aliven tuorein pitkä elokuva Nimby sai ensi-iltansa 2020, ohjaus Teemu Nikki

Uskon, että myös yhtiömme oli nyt sopivassa
vaiheessa, ei enää aivan uusi, vaan jo useita
tuotantoja tehnyt ja kansainvälisiä näyttöjä
antanut. Luulisin, että nämä kaikki yhdessä
vaikuttivat siihen, että saimme tuen.
Kuinka monelle hankkeelle haitte Slate-tukea?  
Haimme tukea kolmelle hankkeelle. Meillä
on slatessa lastenelokuva Räkä ja roiskis,
tv-sarja Thank you for playing ja toinen tvsarja, jonka kehittely on vielä sen verran kesken, että siitä ei nyt kannata puhua sen
enempää.
Oliko teillä mukana vapaavalintainen
lyhytelokuva?
Ei.
Mitä EU:n Slate funding -tuki merkitsee
yhtiöllenne?
Tuella on ollut suuri merkitys. Se merkitsee
meille kasvamisen vakautta ja sitä, että
emme tarvitse kovaa rahaa projektien kehittämiseen. Se antaa itsenäisyyttä ja varmuutta toimintaan. Tuki antaa sisällöllistä liikkumavaraa projektien kehittelyssä. Jos projektia
kehitetään riittävästi, eikä se siltikään toimi,

sen voi jättää tekemättä. Rahahan on kehittelyyn ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin, vaikka
hanke ei toteutuisikaan. Meillä kuitenkin kaksi hanketta on edennyt hyvin ja tukiraha
kehittelyyn on jo käytetty. Hankkeista tuli
hiton hyviä, kiitos Media-tuen. Kolmas hanke
on vielä kehitteillä.
Mikä MEDIAn Slate funding -tuessa
on parasta? Mikä huonointa?
Parasta tuessa on se, että se antaa liikkumavaraa ja aikaa. Hienoa on, että tuen voi todellakin kohdistaa kehittelyyn, johon aina tarvitaan aikaa ja paljon rahaa. Tuottajan on
mahdollista käyttää enemmän aikaa käsikirjoituksen kehittelyyn ja projektin suunnitteluun. Se mahdollistaa myös sen, että
tv-sarjaa ei tarvitse myydä kanavalle liian
halvalla. Erinomainen puoli tuessa on
myös sen etupainotteinen maksuaikataulu.  
Huonoin puoli on se, että hakemuksen tekeminen on niin suuritöistä. Uskoisin,
että 10 % tuesta menee sen hallintaan ja
hakemiseen. Vaikka on mahtavaa, että saimme tukea, niin koko prosessi sen hakemiseen
ja selvityksen tekemiseen on mielestäni liian
raskas. Tuntuu hölmöltä, että kehittelytukea
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hakiessa kysytään millaisella some-kampanjalla elokuvaa tullaan markkinoimaan. Ne
asiat eivät ole hakuvaiheessa vielä ollenkaan
relevantteja. Tietysti hakeminen on suuritöisintä, kun sen tekee ensimmäistä kertaa.
Toisella kerralla tietää jo, miten asiat pitää
tehdä esim. kirjanpidon suhteen.
Missä vaiheessa hankkeenne ovat nyt? Miten
koronatilanne on vaikuttanut hankkeisiinne?
Juice Leskisen kirjoittamiin lastenkirjoihin pohjautuva Räkä ja roiskis -lastenelokuvamme olisi jo tuotannossa ilman koronapandemiaa. Sen kuvausten piti olla vuonna 2020,
mutta kuvaukset on siirretty myöhempään
ajankohtaan. Uusi suunnitelma on aloittaa kuvaukset marraskuussa 2021. Tämän
hankkeen kohdalla Media-tuki on ollut tosi
tärkeä, koska nyt korona-aikana on voitu
venyttää kehittelyaikaa. Kaikki kehittelyyn

Mister 8 on It´s Aliven uusin tv-sarja
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käytetty aika näkyy siinä, että käsikirjoituksesta on tullut parempi, hanke on kehittynyt kaupallisempaan suuntaan ja siinä on
nyt mukana yhteistuottajat Belgiasta ja Norjasta. Toivomme vielä löytävämme elokuvalle
juuri sille sopivan myyntiyhtiön.
Thank you for playing -tv-sarjaamme
olemme myös Media-tuen avulla saaneet
kehiteltyä niin pitkälle kuin se on mahdollista. Hankkeelle tehtiin mm. uudet markkinointimateriaalit. Tämä e-urheilun maailmaan
sijoittuva viihdyttävä trilleri toteutetaan
Suomi-Ranska-yhteistuotantona.
Toinen tv-sarjamme on tämän Slate-tuen
avulla konseptoitu uudelleen ja siinä on mukana useita tv-kanavia, mutta hanke on vielä
käymisvaiheessa.
Ilman Median Slate funding- tukea olisimme olleet keväällä 2020 korontilanteen
alkaessa vaikeassa tilanteessa. Rahoitusta
olisi ollut siinä tilanteessa hankala saada,
emmekä olisi varmaankaan kehitelleet
yhtiössä yhtään mitään. Nyt slate-tuen avulla hankkeita on saatu kehiteltyä kaikessa
rauhassa kuvausten siirryttyä myöhempään. Onneksemme kaksi muuta projektiamme oli juuri kuvattu ennen koronaa, ja jälkituotantovaihe on edennyt suunnitelmien
mukaisesti. Nimby-elokuvamme kansainvälinen levitys syksyllä 2020 ei toteutunut
koronan takia suunnitelmien mukaan.
Minkä neuvon antaisit kollegoille, jotka suunnittelevat Slate funding -tuen hakemista?
Ensimmäinen neuvoni on: varaudu valtavaan työmäärään. Toinen neuvoni on se,
että hankkeiden on oltava todella vahvoja ja
kansainvälisiä. Jos yksikään hanke epäilyttää,
ei kannata hakea. Myös firman strategian on
oltava selkeä: tulee tietää, missä ollaan nyt ja
mihin ollaan menossa.
Teksti: Inkeri Lundgren

Juho Kuosmasen Hymyilevä mies on levitetty useissa Euroopan maissa

Median levitystuet ja
suomalaiset elokuvat

L

evitystukien osuus koko Median alaohjelman budjetista on merkittävä.
Automaattisen ja harkinnanvaraisen
tuen budjetit ovat yhteensä muodostaneet
noin 35 miljoonan euron vuosittaisen määrärahan. Suomalaiset levittäjät ovat ohjelman
kuuden ensimmäisen vuoden aikana saaneet
yhteensä 1 101 760 euroa harkinnanvaraista
ja automaattista (lipunmyyntiin perustuvaa)
tukea. Tuki voidaan käyttää muun muassa
mainoskampanjoihin ja uusien eurooppalaisten elokuvien ostoon (minimum guaranteemaksuihin).
Median levitystuilla tuetaan eurooppalaisten, ei-kotimaisten elokuvien levitystä

Suomessa. Muualla Euroopassa voidaan
vastaavasti tukea suomalaisten elokuvien
elokuvateatterilevitystä. Mutta millaisella
summalla suomalaisia elokuvia on tuettu
muissa Euroopan maissa? Miten suomalainen
elokuva leviää kaupallisesti elokuvateattereissa eri puolilla Eurooppaa?

Suomalaiset elokuvat
Euroopassa ja
Median levitystuet

Miltä tuki siis näyttää toisin päin, kuinka
laajasti tai suppeasti suomalaisten elokuvien levitystä Euroopassa on tuettu näiden
samojen vuosien (2014–2019) aikana? Toisin
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sanoen, ovatko paikalliset levittäjät muissa
Euroopan maissa ostaneet suomalaisia elokuvia elokuvateatterilevitykseen? Tarkastelu on
käytännön syistä rajattu vuosille 2014–2019,
koska kaikkia vuoden 2020 päätöksiä ei ole
vielä tammikuussa 2021 tiedossa. Lisäksi komissio muutti tuen mekanismin vuonna 2019
niin, että tuen kohde ei enää ole yksittäinen
levittäjä ja elokuva. Levittäjä on tässä järjestelmässä vuodesta 2019 eteenpäin ns. kolmas
taho, ja komissio solmii sopimuksen tuesta
myyntiagentin kanssa, joka vuorostaan jakaa
rahat eteenpäin oman ryhmän levittäjille.
Tämän tarkastelun kohteena on Median
35 jäsenmaata, ja sellaiset suomalaiset elokuvat, joille on myönnetty levitystukea niiden
elokuvateatterilevitykseen. Lopputulema on,
että yhteensä peräti 23 suomalaista elokuvaa
on tämän ajanjakson 2014–2019 aikana myyty
eri Euroopan maihin. Tämä tarkoittaa sitä,
että jokainen paikallinen levittäjä on sijoittanut elokuvaan Median tukirahoja, yleensä
joko minimum guaranteehen tai promootiokuluihin.
Tilaston perusteella suosituin Mediatuettu suomalainen elokuva muissa Euroopan
maiden elokuvateattereissa on ollut Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen (39 levittäjää). Toiseksi eniten sopimuksia on solmittu
Juha Kuosmasen Hymyilevä mies -elokuvasta
(33 levittäjää) ja kolmannella paikalla oli

Toivon tuolla puolen
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Mika Kaurismäen Girl King (18 levittäjää).
Yhteensä on solmittu 128 sopimusta. Rahassa
mitattuna 23 suomalaiseen elokuvaan on
kohdennettu levitystukea yhteensä 1 629 423
euroa eri Euroopan maissa. Alla lista elokuvista aakkosjärjestyksessä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armomurhaaja
Big Game
Heinähattu, Vilttitossu ja
Rubensin veljekset
Hevisaurus-elokuva
Hobbyhorse Revolution
Hymyilevä mies
Kaksi yötä aamuun
Kerron sinulle kaiken
Kuudes kerta
Leijonasydän
Lomasankarit
Lärjungen
Me Rosvolat
Miami
Mielensäpahoittaja
Muumit Rivieralla
Niko 2: Lentäjäveljekset
Suomen hauskin mies
Toiset tytöt
Toivon tuolla puolen
Tom of Finland
Tyttökuningas
Kerstin Degerman

Tyttökuningas

Median levitystuet:

Suomalaisten tuensaajien kokemuksia
Luova Eurooppa -ohjelmasta

M

edia-ohjelmassa on vuosina
2014–2020 ollut tarjolla kaksi tukea
eurooppalaisen elokuvan maahantuojille. Toinen tuki on ollut harkinnanvarainen ja toinen tuki automaattinen eli tuki on
myönnetty jälkikäteen lipunmyynnin perusteella. Myönnetty tuki on kohdistettu elokuvateatterilevityksen saaneisiin elokuviin. Nyt
kun seitsenvuotinen Luova Eurooppa -ohjelma on vaihtumassa uuteen ohjelmaan, on
hyvä katsoa sekä hieman taaksepäin että
luoda silmäys tulevaan. Teimme kyselyn
suomalaisten levittäjien keskuudessa Luova
Eurooppa -ohjelman levitystuista ja tässä
neljän levittäjän näkemyksiä tuen toimivuudesta, tarpeellisuudesta ja haasteista.

Kohti ääretöntä, levitys Cinema Mondo

Kuinka kauan yhtiönne on ollut
Median levitystuen piirissä?  
Ville Purjo, Cinema Mondo:
Tulin firmaan vuonna 2006 ja silloin jo
Cinema Mondo oli saanut Media-tukea
useamman vuoden. Olemme saaneet tukea
varmaankin ohjelman alusta asti.
Linda Nylund, Future Film:
Future Film on saanut MEDIA-tukia 
vuodesta 1999 asti.
Hanna Lajunen, Cinemanse:
Cinemanse on saanut MEDIA-tukea 
vuodesta 2014 alkaen.
Jenni Ukkonen, Atlantic Film Finland:
Olemme saaneet MEDIA-tukia yli
5 vuotta, mutta alle 10.
Mitä tuki on merkinnyt yhtiöllenne? Mikä
on ollut toimivin tuen kohde? Levitystuen
voi siis suunnata joko maahantuotavan
elokuvan markkinointiin, PR-kampanjaan
tai Minimum Guarantee -maksuun.  
Ville Purjo, Tuki on meille erittäin merkittävä tekijä eurooppalaisen elokuvan hankinnassa sekä markkinoinnissa ja levityksessä.
Varsinkin markkinointituki varmistaa, että
elokuvat saadaan yleisön tietoisuuteen
tehokkaalla ja kilpailukykyisellä tavalla. Minimum Guarantee-tuki puolestaan auttaa ostamaan haastavampia elokuvia. Molemmista
on korvaamaton apu toiminnallemme.
Linda Nylund, Tuki on antanut meille mahdollisuuden tarjota Suomen kansalle laajem-
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man kokonaisuuden eurooppalaisia elokuvia
kuin mihin meillä olisi ollut mahdollisuus
ilman tukea. Apua on ollut sekä markkinointi
tuesta että Minimum Guarantee -tuesta,
ehdottomasti molemmista.   
Hanna Lajunen, Tuki on ollut äärimmäi
sen merkittävä yhtiölle koko olemassaolom
me ajan. Tuen toimivin kohde on ollut
Minimum Guarantee.
Jenni Ukkonen, Median tuki on ollut merkittävässä roolissa ostettaessa ja julkaistaessa eurooppalaisia elokuvia. Tuki on rohkaissut
riskeeraamaan ja investoimaan myös taiteellisempiin, pienempiin ja kaupallisesti haastavampiin elokuviin ja toisaalta mahdollistanut
panostukset näkyvämpään markkinointiin.
Toimivin ja simppelein on ollut MG-tuki, jota
olemme käyttäneet eniten.
Mikä on ollut parasta näissä tuissa ja
mikä huonointa?
Ville Purjo, Parasta on ollut tuen jatkuvuus
ja tietynlainen ennakoituvuus. Huonointa
on ehkä byrokraattisuus, joka tosin on vuosi
vuodelta vähentynyt.
Linda Nylund, Parasta on, että olemme
saaneet tukea ja voineet tuoda laajan valikoiman eurooppalaisia elokuvia maahan ja
markkinoida ne. Ongelma on ollut EU:n pitkät
käsittely- ja maksuajat.
Hanna Lajunen, Parasta on ollut se, että
tuet ovat auttaneet pienentämään riskejä
eurooppalaisen, taiteellisesti kunnianhimoisen elokuvan maahantuonnissa ja levityksessä sekä mahdollistaneet laajan levityksen
ja näkyvyyden haastavammillekin arthousehelmille. Miinuspuolta edustavat pitkät käsittelyajat. Olisi suuri parannus, mikäli harkinnanvaraisen tuen päätökset saataisiin tietoon
huomattavasti nopeammin ja hakukierroksia
olisi vuodessa nykyisen kahden sijaan kolme
tai enemmän.
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Jenni Ukkonen, Parasta on se, että olemme
tienneet etukäteen, paljonko tukea on käytössä (automaattinen tuki) ja voineet allokoida
sen itse haluamillemme eurooppalaisille elokuville, usein esitysoikeushankintoihin. Huonointa on ollut hivenen raskas raportointi, mutta
siitäkin selvitään työtä tekemällä.
Median levitystuet ovat muuttuneet
merkittävästi parin viimeisen vuoden aikana.
Mitä mieltä olet uudistuksista sekä automaattisen tuen että harkinnanvaraisen tuen kohdalla? Miten mielestänne Cascading grant -järjestelmä toimii? Tässä järjestelmässä
myyntiagentti toimii tuen hakijana ja päättää
viime kädessä, haetaanko kyseiselle elokuvalle
tukea vai ei.  
Ville Purjo, On ehkä hieman aikaista
kommentoida automaattista tukea, kun
ensimmäistä erää ei ole saatu vielä loppuun.
Sinänsä on hyvä, että tuki on nyt joustavampi
elokuvien ja kustannusten osalta, eikä niin
tarkkaan sidottu tiettyihin elokuviin. Harkinnanvarainen tuki toimii ihan hyvin: toki eri
myyntiagenteilla on eri tyyli hoitaa tukiasioita,
joten pientä variaatioita on sen vuoksi. Se,
että tuen piiriin luettavien elokuvien kaikessa
markkinointi- ja levitysmateriaalissa pitää olla
CE-logot (jopa teatteritrailereissa) aiheuttaa
välillä harmaita hiuksia ja lisäkustannuksia,
kun tukipäätökset ja materiaalin työstö eivät
aina kulje käsi kädessä. Tähän voisi miettiä
jotain selkeämpää lähestymistapaa jatkossa.

Yhdet vielä, levitys Atlantic Film Finland

Lisäksi raportointiin liittyvien paperiliitteiden
vaatimuksesta (ja samojen tietojen syöttämisestä moneen paikkaan) voisi yrittää päästä
eroon ja saada kaikki kommunikaatio oikeasti
digitaaliseksi.
Linda Nylund, Automaattisen tuen hakuvaatimukset ovat nyt laajemmat mutta kohtuulliset, mutta käsittelyajat ovat edelleen liian
pitkät. Harkinnanvaraisen tuen uudistuksesta
meillä ei ole laajaa kokemusta vielä.
Hanna Lajunen, Automaattisen tuen osalta Minimum Guarantee on tuntunut toimivimmalta tukikohteelta, joten sen osuuden
pieneneminen kokonaisuudessa on harmillista. Cascading grant -järjestelmää en ole kokenut toimivaksi: pahimmillaan myyntiagentin
toimiminen tuen hakijana vääristää markkinaa
vaikuttaen negatiivisella tavalla levityssopimuksiin ja oikeuksien MG-hintalappuihin.
Myöskään tuen maksu myyntiagentin toimesta
ei ole minkään elokuvamme kohdalla pysynyt
vielä aikataulussa.
Jenni Ukkonen, Automaattisen tuen ensimmäinen päättynyt kierros vaikutti ihan toimivalta. Raportointi on aiempaa yksinkertaisempaa, joten siitä kiitos. Harkinnanvaraisen tuen
toimivuuteen vaikuttaa tavattomasti myyntiyhtiö, joka tukea koordinoi. Meillä on myyntiyhtiön kanssa käydystä yhteistyöstä todella hyviä
ja todella huonoja kokemuksia. Jos myyntiyhtiö
osaa organisoida ja aikatauluttaa prosessin hyvin ja on toiminnassaan läpinäkyvä, niin
kaikki toimii. Toisaalta, jos myyntiyhtiö unohtaa meidät yhdellä hakukierroksella ja toisen
projektin suhteen ennakkoerän maksuja saa
pyytää monen monituista kertaa ja ne venyvät
kuukausitolkulla, niin tällaista yhteistyötä ei voi
suositella kenellekään. Cascading grant -järjestelmässä ei sinänsä ole vikaa, mutta yksittäinen
levitysyhtiö on täysin myyntiyhtiön armoilla.
Se, toimiiko prosessi, riippuu siis valtavasti
myyntiagentista.

Uusi Luova Eurooppa -ohjelma käynnistyy vuoden 2021 aikana. Mitä toivot Median levitystuista jatkossa, pandemianjälkeisessä elämässä?
Ville Purjo, Jos pandemiasta puhutaan, niin
ainakin joustavuutta yllättävien sattumusten
edessä eli tässä tapauksessa maksujen aikaistusta ym. tarvittavia toimia.  
Linda Nylund, Toivomme, että saamme
jatkossakin tukea, jotta voimme ostaa ja levittää laajan valikoiman eurooppalaisia elokuvia
Suomessa. Hyvä olisi kuitenkin, jos käsittelyja maksuajat olisivat lyhyemmät.
Hanna Lajunen, Toivon hartaasti, että
elokuvien monimuotoisuuden tukeminen ja
nimenomaan valkokankaalla, olisi prioriteettilistan kärjessä jatkossakin.
Jenni Ukkonen, Toivon nopeampia maksa
tuksia, Covid-19-korotuksia avustuksiin ja
merkittävää joustoa raportoinnin ja tuen
käyttämisen aikatauluihin, koska elokuvia ei
juuri nyt voi julkaista.
  
Pandemia on osaltaan muuttanut katsoja
tottumuksia, ehkä pysyvästi. Tähän asti Media
on tukenut pelkästään elokuvateatterilevitykseen suunnattujen eurooppalaisten elokuvien
maahantuontia. Pitäisikö levitystuen jatkossa
kattaa myös esim. VOD-myynnit tai festivaa
lien kautta myydyt liput?
Ville Purjo, Minusta on selkeää, että tuki
kattaa elokuvateatterijakelun. Tuesta ei pidä
tehdä liian pirstaloitua.
Linda Nylund, Luonnollista olisi, jos tuki
kattaisi myös VOD-puolen kuluja.
Hanna Lajunen, Elokuvateatteri-ikkuna
on mielestämme ehdottomasti tärkein tuki
kohde myös pandemianjälkeisessä elämässä.
Jenni Ukkonen, Mielestäni teatterijulkaisujen tukeminen riittää, sillä teatterilevitys
on kuitenkin elokuvan näkyvin ja juhlavin,
ensimmäinen julkaisuikkuna.
Haastattelut: Inkeri Lundgren
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Luova Eurooppa /
Median alaohjelma 2014–2020
Suomalaisten saamat MEDIA-tuet 2014
Festivaalituki

(EAC/S32/2013)
DocPoint – Helsingin dokumentti
elokuvafestivaali
Helsinki International Film Festival
Sodankylän elokuvajuhlat
Tampereen elokuvajuhlat
Festivaalituki yhteensä

Hankekehittely

55 000
63 000                        
41 000
33 000
192 000

(EAC/S30/2013)
Single Projects, deadline 28.2.2014  
Anima Vitae: Hugo – The World’s Worst
Comeback/anim.
60 000
Luxian Productions:
The Green Mine/dokumentti
25 000
Klaffi Tuotannot: Grace/fiktio
50 000
Zodiac Finland:
Jill and Joy’s Winter/fiktio
50 000
Single Projects, deadline 6.6.2014
Pikkukala: Ta-dah!/animaatio
60 000
Studio Outo:
Little Wild Worlds/animaatio
60 000
Art Films Production AFP:
White rage/dokumentti
25 000
Intergalactik: A Minute Ago We
Were Married/dokumentti
25 000
Kinocompany Finland:
The Unforgiven/dokumentti
25 000
Saamifilmi:
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New Norway/dokumentti
25 000
Slate Funding deadline 28.3.2014
Oktober
122 500
(Kaisa’s Enchanted forest, I have a Right,
Baby Jane)
MRP Matila Röhr Productions
179 000   
(Never Alone, Eternal Road, Rölli and the
Secret Route, Tale of a Lake)

Hankekehittelytuki peleille

(Support for Video Games) (EAC/S31/2013)
Deadline 28.3.2014  
Frozenbyte/Trine 3
150 000
Gigglebug Entertainment/Face Race 54 934
Hankekehittely yhteensä
911 434

TV-levitystuki

(EAC/S24/2013)
Milennium Film: Little Yellow Boots
TV-levitystuki yhteensä

98 000
98 000

Harkinnanvarainen levitystuki

(EAC/S22/2013)
Deadline 28.4.2014  
Oy Cinema Mondo Ltd: Violette
Oy Cinema Mondo Ltd:
Deux Jours, Une Nuit
Oy Cinema Mondo Ltd:
La Grande Bellezza
Oy Cinema Mondo Ltd: Diplomatie

15 500
21 300
21 300
21 300

Oy Kinoscreen Illusion Ltd: Ant Boy
8 800
Deadline 2.7.2014
Cinema Mondo: 20 000 days on Earth 21 300
Cinema Mondo:
Force Majeure (aka Tourist)
15 500
Cinema Mondo: Pride
31 600
Future Film: Feher Isten
15 500
Harkinnanvarainen tuki yhteensä
172 100

Oy Nordisk Film Ab
19 853
SF Film Finland Oy
107 211
Automaattinen levitystuki yhteensä     256 712

Automaattinen levitystuki

Europa Cinemas -verkosto

(EAC/S28/2013)
Deadline 30.4.2014
Oy Cinema Mondo Ltd
Oy Future Film Ab

Sales Agent -tuki

(EAC/S21/2013)
Yellow Affair
Sales Agent -tuki yhteensä

26 123
26 123

(5 suomalaista jäsenteatteria)
64 703     
64 945

Kaikki tuet yhteensä 2014

75 000

1 731 369 euroa

Suomalaisten saamat MEDIA-tuet 2015
Festivaalituki

(Call for proposals EAC/S32/2013)  
DocPoint
Helsinki International Film Festival
Sodankylän elokuvajuhlat
Tampereen elokuvajuhlat
Festivaalit yhteensä

Hankekehittely

55 000                                                  
63 000  
41 000
33 000                                              
192 000                                                             

(Call for proposals EACEA 17/2014)
Single Projects deadline 15.1.2015  
Art Films/Antero Varovainen/fiktio
30 000   
Iron Sky Universe/
Iron Sky The Coming Race/fiktio
50 000  
Kinoproduction/Rosvolat II/fiktio
50 000  
Deadline 16.4.2015
Dionysos Films Oy:
Detective’s Daughter
50 000
Saamifilmi Oy: Dear Mother
25 000
Yhteensä
205 000

Slate Funding deadline 5.2.2015
Helsinki-Filmi Oy
Illume Oy
Making Movies –
Nordberg & Aho Oy
Media Alert Oy Ltd
Rovio Entertainment Oy
Yhteensä
Video Games deadline 28.3.2015
Fantastec/Wonder Bunny MyPet
Kyy Games Oy/
Darkening of Twin Star
Yhteensä
Hankekehittely yhteensä

185 000  
130 000  
200 000  
129 533
200 000  
844 533

47 800
116 950
164 750                       
1 214 283                           
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TV-levitystuki

(Call for proposals 24/2014)                                                                           
Deadline 13.1.2015
Gigglebug Entertainment Oy/
Gigglebug face/anim.
99 434
Deadline 28.5.2015
Mouka Filmi Oy: Post-Punk Disorder 103 207
TV-levitystuki yhteensä
202 641

Harkinnanvarainen tuki
teatterielokuvien levittäjille
(Call for proposals 23/2014)
Deadline 4.12.2014
Cinema Mondo/
La Rancon de la Gloire
Cinema Mondo/Retour a Ithaque
Cinema Mondo/En Duva Satt på
en Gren och Funderade på Tillvaron
Oy Future Film/Phoenix
Deadline 2.7.2015
Cinema Mondo Oy: Marguerite
Cinema Mondo Oy: Mon roi
Cinema Mondo Oy:
Dheepan (aka Erran)
Future Film Oy: Saul Fia
SF Film Finland Oy:
Louder Than Bombs
Harkinnanvarainen tuki yhteensä

15 500
8 800

Automaattinen tuki
teatterielokuvien levittäjille 2015

(Call for proposals EACEA 27/2014)
(myydyt liput 2014)  
Automaattinen tuki, deadline 30.4.2015
Atlantic Film Finland Oy
13 304
Cinema Mondo Oy
66 419
Cinemanse Oy
10 021
Future Film Oy
17 357
Nordisk Film Oy
110 585
SF Film Finland Oy
72 708
Snapper Films Oy
32 016
Automaattinen tuki yhteensä
322 410
  

Audience Development

15 500
15 500

(Call for proposals EACEA 5/2015)
Deadline 26.3.2015
Espoo CIné: Wrap! Must see
European Cinema for young people
Suomalaisen osajärjestäjän osuus
(koko projekti 350 000)
    

15 500
8 800

(Call for proposals EACEA 07/2015)
Sales Agents -tuki yhteensä

21 300
8 800

15 500
125 200      

Sales Agents -tuki

Elokuvateatteriverkostot:
5 elokuvateatteria

Kaikki tuet yhteensä 2015

30 000
23 988
23 988

75 000

2 185 522

Suomalaisten saamat MEDIA-tuet 2016
Festivaalituki

(Call for proposals 16/2015)
Helsinki International Film Festival
Sodankylän elokuvajuhlat
Yhteensä
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Hankekehittely
63 000  
46 000
109 000                                              

(Call for proposals 18/2015)
Single Projects  
Snapper Films Oy/
Vinski ja näkymättömyyspulveri

50 000  

Pyjama Films/Planet Z
Yhteensä
Slate Funding  
Oktober Oy
Tuffi Films Oy
Hankekehittelytuki yhteensä
                 

60 000
110 000      
175 000
187 550
472 550

TV-levitystuki

(TV Programming, Call for proposals 21/2015)                                                                           
Saamifilmi Oy: New Norway (dok.)
78 960

Harkinnanvarainen tuki
teatterielokuvien levittäjille

(Call for proposals 13/2015)
Deadline 1.12.2015
Cinemanse Oy: A Perfect Day
8 800
Finnkino: Mustang
15 500
Mikko Räisänen Productions Oy:
Phantom Boy
4 500
Oy Cinema Mondo Ltd: Suburra
21 300
Oy Kinoscreen Illusion Ltd:
Min Lilla Syster
8 800
SF Film Finland Oy:
A Bigger Splash
15 500
Deadline 14.6.2016  
Cinemanse Oy: Fuocoammare
15 500
Cinemanse Oy: La Fille Inconnue
15 500
Finnkino Oy: I, Daniel Blake
8 800
Finnkino Oy: La Pazza Gioia
8 800
Oy Cinema Mondo Ltd: Bacalaureat
15 500
Oy Cinema Mondo Ltd: Les Innocentes 15 500
Oy Futurefilm Ab: Fai Bei Sogni
15 500
Oy Futurefilm Ab: Toni Erdmann
21 300
SF Film Finland Oy: Siv Sover Vilse
15 500
Harkinnanvarainen levitystuki
yhteensä
206 300

Automaattinen tuki
teatterielokuvien levittäjille
(Call for proposals 09/2016)
(myydyt liput 2015)  
Automaattinen tuki  
Cinemanse Oy
Finnkino Oy
Oy Atlantic Film Finland Ab
Oy Cinema Mondo Ltd
Oy Future Film Ab
Oy Nordisk Film Ab
SF Film Finland Oy
Yhteensä

8 534
39 577
30 841
116 983  
34 625
60 199                     
145 346                       
436 105

Sales Agents -tuki

(Call for proposals 10/2016)                                                                                                       
Yellow Affair Oy
26 100

Elokuvateatteriverkostot:  
5 elokuvateatteria – arvio

Kaikki tuet yhteensä 2016

75 000

1 404 015

Audience Development/
Film Education

(Call for proposals 22/2015)
Espoo Cine/Wrap!
Must see European Cinema for young people  
(Tuki yhteensä 176 591: 7 partneria)
Ihmefilmi ry/CinEd,
European Cinema Education for Youth –
Step 2  
(Tuki yhteensä 280 000: 11 partneria)
Tampereen elokuvajuhlat/Audio Visual Access  
(Tuki yhteensä 150 000: 8 partneria)
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Suomalaisten saamat MEDIA-tuet 2017
Festivaalituki

(Call for proposals EACEA/16/2016)
Helsinki International Film Festival
63 000
Sodankylän elokuvajuhlat
46 000
Festivaalituki yhteensä
109 000 euroa

Hankekehittely: Single Projects
(Call for proposals EACEA/20/2016)
Deadline 17.11.2016
Inland Film Company Oy:
Laugh or Die (fiktio)
Gigglebug Entertainment Oy:
Yellow Snowman (animaatio)
Lucy Loves Drama:
White Hunger (fiktio)
Deadline 20.4.2017
Snapper Films Oy:
Sherlock North (fiktio)

50 000
60 000
50 000

50 000

Hankekehittely: Slate funding

(Call for proposals EACEA 21/2016)
Deadline 2.2.2017
Bufo Oy
130 000
Helsinki-filmi Oy
130 000
MRP Matila Röhr Productions Oy
199 970
Hankekehittely yhteensä
669 970 euroa

Harkinnanvarainen tuki
teatterielokuvien levittäjille

(Call for proposals EACEA/19/2016)
Deadline 1.12.2016
Cinemanse Oy: La Danseuse
21 300
Finnkino Oy: La Fille de Brest
8 800
Finnkino Oy: Reparer les Vivants
8 800
Mikko Räisänen Productions Oy: Slava 4 500
Oy Cinema Mondo Ltd: Frantz
15 500
Oy Cinema Mondo Ltd: La Sage Femme 15 500
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Oy Future Film Ab: Perfetti Sconosciuti 21 300
Deadline 14.6.2017
Cinemanse Oy:
120 Battements per Minute
21 300
Cinemanse Oy: Testrol es Lelekrol
21 300
Future Film Oy: Happy End
15 500
Future Film Oy: Aus dem Nichts
15 500
Future Film Oy: Jupiter Holdja
15 500
Yhteensä
89 100
Harkinnanvarainen levitystuki
yhteensä
184 800 euroa

Elokuvateatteriverkostot
(Call for proposals EACEA/10/2016)
5 elokuvateatteria – arvio

75 000

Automaattinen tuki teatteri
elokuvien levittäjille
(Call for proposals EACEA/18/2016,
myydyt liput 2016)
Deadline 28.4.2017
Atlantic Film Finland
Cinemanse
Cinema Mondo
Future Film
Nordisk Film
SF Film Finland
Automaattinen tuki yhteensä

94 506
8925
59 632
97 729
11 641
133 018
405 451

Sales Agent -tuki

(Call for proposals EACEA/16/2016)
Deadline 16.6.2017
Yellow Affair Oy

Kaikki tuet yhteensä

27 069

1 471 290 euroa

Film Education

(Call for proposals EACEA/25/2016)
Deadline 2.3.2017
Espoo Ciné: Wrap! 2017–2018
(tuki yhteensä, 7 partneria)

176 673

Ihmefilmi ry: CinEd, European Cinema
Education for Youth, Step 3
(tuki yhteensä, 11 partneria)
304 811

Suomalaisten saamat MEDIA-tuet 2018
Festivaalituki 2018

(Call for proposals EACEA/17/2017)
Helsinki International Film Festival
Sodankylän elokuvajuhlat
Festivaalituki yhteensä

63 000                                    
46 000
109 000

Harkinnanvarainen tuki
teatterielokuvien levittäjille
(Call for proposals EACEA/12/2017)
Deadline 5.12.2017
Oy Future Film Ab: The Place
Deadline 14.6.2018
Oy Future Film Ab: Napszallta
Oy Future Film Ab: Transit
Oy Future Film Ab: Gräns
Oy Nordisk Film Ab: Utoya
Oy Nordisk Film Ab:
The House That Jack Build
Harkinnanvarainen
levitystuki yhteensä
                                             

8 300
8 300
8 300
11 000
16 500
19 400
71 800

Hankekehittely, Single Projects

(Call for proposals EACEA/22/2017)
Deadline 23.11.2017
(vuoden 2018 hakukierros)
Cinet/Untitled Helander Movie/fiktio 50 000

Hankekehittely, Slate funding
(Call for proposals EACEA/23/2017)
Aamu Filmcompany Ltd.

130 000

Elokuvatuotantoyhtiö Made Oy
119 000
Making Movies – Nordberg & Aho Oy 200 000
Sassafras Oy
200 000
Tuffi Films Oy
180 000

Hankekehittely peleille

(Call for proposals EACEA/24/2017)
Frozenbyte Oy: Trine 4
150 000
Hankekehittely
yhteensä
1 029 000

Automaattinen tuki teatteri
elokuvien levittäjille 2018

(Call for proposals EACEA/05/2018)
(myydyt liput 2017)
Oy Atlantic Film Finland Ab
Cinemanse Oy
Oy Cinema Mondo Ltd
Oy Nordisk Film Ab
SF Film Finland Oy
Yhteensä

8 033
26 400
40 992
19 415
93 138
187 978

Sales Agents -tuki

(Call for proposals EACEA/01/2018)
Yellow Affair Oy

Elokuvateatteriverkostot:
6 elokuvateatteria – arvio

Kaikki tuet yhteensä 2018

18 980

90 000

1 506 758 euroa
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Suomalaisten saamat MEDIA-tuet 2019
Festivaalituki 2019

(Call for proposals EACEA/32/2018)
Helsinki International Film Festival
Sodankylän elokuvajuhlat
Festivaalituki yhteensä

63 000                                    
46 000
109 000

Hankekehittely, Single Projects
(Call for proposals EACEA/22/2018)
Deadline 18.11.2018
(vuoden 2019 hakukierros)
Tekele Oy/Transport/fiktio
Deadline 24.4.2019
Yellow Film & TV Oy:
The Happy Worker

50 000

25 000

170 000
150 000
137 000

Hankekehittely peleille

(Call for proposals EACEA/24/2018)
Murostudios: Doomblade
Hankekehittely
yhteensä

57 000
589 000

TV Programming

(Call for proposals EACEA/25/2018)
Deadline 18.12.2018
Euphoria Film Oy:
Aalto – Architect of emotions (dok.)
Deadline 28.5.2019
Pikkukala Oy:
Royals Next Door (anim.)
TV-levitystuki yhteensä
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Cascading Grant
Deadline 8.1.2019
Suomalaisille levittäjille myönnettiin 58 993
Cascading grant, Deadline 4.6.2019
Suomalaisille levittäjille myönnettiin 45 000

Elokuvateatteriverkostot:

Hankekehittely, Slate funding
(Call for proposals EACEA/23/2018)
Deadline 20.2.2019
Gigglebug Entertainment Oy
It’s Alive Films
Napafilms

Harkinnanvarainen tuki
teatterielokuvien levittäjille

7 elokuvateatteria – arvio

105 000

Automaattinen tuki teatteri
elokuvien levittäjille
(Call for proposals EACEA/27/2018)
Atlantic Film Finland
Cinema Mondo
Future Film Oy
Nordisk Film Oy
SF Film Finland Oy
Automaattinen levitystuki yhteensä

61 799
47 675
37 669
22 962
157 022
327 127

Sales Agents -tuki

(Call for proposals EACEA/29/2018)
Yellow Affair Oy

20 000

Tuki elokuvateatteriverkostoille
2019
7 elokuvateatteria

105 000

Kaikki tuet yhteensä 2019 1 794 464 euroa
80 000

474 344
554 344

Suomalaisten saamat MEDIA-tuet 2020
Festivaalituki

(Call for proposals EACEA/26/2019)
Helsinki International Film Festival
Sodankylän elokuvajuhlat
Yhteensä

63 000
46 000
109 000

Hankekehittely, Single Projects
(Call for proposals EACEA/17/2019)
Pyjama Films Oy: Belzebubs
Sun in Eye Productions:
Pikkuli and the Starlight Reindeer
Yhteensä

60 000
60 000
120 000

Hankekehittely, Slate Funding
(Call for proposals EACEA /2019)
Ferly Agency Oy
Oktober Oy
Yhteensä

170 000
151 000
321 000

Harkinnanvarainen levitystuki
”The Selective Scheme”
Cascading grant deadline 1/
Suomalaisille yhtiöille yhteensä
Cascading grant, deadline 2/
Suomalaisille yhtiöille yhteensä
Harkinnanvarainen tuki yhteensä

71 055
36 691
107 746

Tuki elokuvateatteriverkostoille
2020
8 teatteria, arvio

Kaikki tuet yhteensä (5.2.2021)

104 000

1 873 093

Listasta puuttuvat vielä Automaattisen
levitystuen ja Sales Agent -tuen päätökset.

TV-levitystuki

(Call for proposals EACEA /2019)
Oktober Oy: The Red Ring
Gigglebug Entertainment:
The Unstoppable Yellow Yeti
Aito Media Oy: Gaialand
Tekele Productions Oy: Transport
Yhteensä

116 000
500 000
240 000
255 347
1 111 347  

Creative Europe
Desk Finland
Löydät kaikki Median kurssit osoitteesta
http://www.mediadesk.fi/kurssit.shtml

Kannen kuvat:
• Tunturin tarina, ohjaus Marko Röhr,
tuotanto MRP Matila Röhr Productions
• Tove on Zaida Bergrothin ohjaama ja
Helsinki-filmin tuottama elokuva, jota on kehitelty
Median Slate funding -tuen avulla.
Takakannen kuvat:
• Tunturin tarina -elokuvaa on kehitelty
Median Slate funding -tuen avulla
• Eden on Ulla Heikkilän ohjaama ja
Tekele Productions Oy:n tuottama elokuva,
joka sai ensi-iltansa 2020.
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