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Pääkirjoitus

Luova Eurooppa /
Median ensimmäinen vuosi
alkoi vauhdikkaasti

V

irallinen päätös Luova Eurooppa -oh
jelmasta saatiin joulukuun viides päivä
viime vuonna. Uusi ohjelma käynnistyi myöhäisestä päätöksestä huolimatta
suunnitelmien mukaisesti 1.1.2014, ja
melkein kaikki uuden ohjelman hakukierrokset julkaistiin yhden päivän aikana, 10.12.2013. Siinä vaiheessa hiottiin vielä CIMOn ja Suomen elokuvasäätiön välistä sopimusta, jossa sovittiin Luova Europpa
-yhteyspisteen kahden toimiston pelisäännöistä. Samaan aikaan valmisteltiin myös yhdessä Kulttuurin
yhteyspisteen kanssa uuden ohjelman lanseeraustilaisuutta. Luova Eurooppa -ohjelma lanseerattiin Helsingissä 16.1.2014. Silloinen kulttuuriministeri Paavo
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Arhinmäki avasi tilaisuuden, joka keräsi niin ison yleisön, noin 300 henkeä, kuin Lumen auditorioon mahtuu. Agencyn Media-yksikön johtaja Sari Vartiainen
hahmotti yleisölle Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteet. Tilaisuudessa esiteltiin myös Kulttuurin että Median alaohjelmat, ja se toimi lähtölaukauksena infotilaisuuksille, joissa talven aikana käytiin läpi uuden
ohjelman haut yksityiskohtaisemmin.
Media-ohjelma on osa
Luovaa Eurooppaa
Uuden ohjeman myötä elokuva-alan Media-ohjelmasta tuli osa Luova Eurooppa -ohjelmaa (Creative
Europe). Muita taiteen aloja tuetaan Luovan Euroo-

pan toisen alaohjelman, Kulttuurin kautta. Luova Eu
rooppa / Kulttuurin toimisto sijaitsee CIMOssa Hakaniemessä. Kulttuurin alaohjelma esittäytyy sivuilla
7–8. Vuonna 2016 on tarkoitus käynnistää koko Luovan Euroopan kentälle suunnattu yhteinen rahoitus
instrumentti.
Luovan Euroopan painopistealueet
Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteissa painotetaan
edelleen elokuvien leviämistä rajojen yli, mutta uutena
tärkeänä fokuksena on innovaatio sekä uusien yleisö
jen löytäminen ja elokuvakasvatus. Levityksen murros ”digital shift” on myös ohjelman keskiössä. Myös
työllistäminen on tärkeä tavoite. Nämä avainsanat
kannattaa pitää mielessä, kun täyttää mitä tahansa
Media-hakemusta.
Luova Eurooppa /
Median ensimmäiset hakukierrokset
Median alaohjelman hakukierroksia oli tammi–hei
näkuun aikana peräti 13 kappaletta, ja joissakin tuissa oli alkuvuoden aikana kaksi hakuaikaa. Suomesta
lähetettiin kuuden kuukauden aikana yhteensä yli 70
Media-hakemusta! Ensimmäiset tukipäätökset saatiin
kesä-heinäkuun aikana, tosin pienellä viiveellä johtuen yllättävän suuren suosion saaneista hakemusmääristä, mm. hankekehittelyn, pelituen ja festivaalituen
kohdalla. Ensimmäisten päätösten perusteella voimme todeta, että suomalaiset ovat menestyneet hyvin
uudessa ohjelmassa.
Uusi lähestymistapa:
Performance based financing
Uuden ohjelman myötä Median joidenkin tukien
kohdalla siirryttiin määräsummiin. Määräsumman
raportointi on kevyempää: ei tarvitse tehdä perinteis
tä tilintarkastajan allekirjoittamaa kuluerittelyä, vaan
raportoidaan, miten työ on edennyt. Todiste työn ete
nemisestä voi olla esimerkiksi uusi versio käsikirjoituksesta. Odotamme mielenkiinnolla ensimmäisten
tuensaajien palautetta raportoinnista! Määräsummia
käytetään toistaiseksi hankekehittelyn yksittäisten
projektien, festivaalituen ja harkinnanvaraisen levitystuen kohdalla.
Median uudet tuet
Uuden ohjelmakauden myötä on julkaistu uusia tukia,
kuten Yleisötyö ja elokuvakasvatus, Yhteistuotanto
rahastotuki, Online-levitys ja Hankekehittelytuki
peleille. Yleisötyö ja elokuvakasvatus -tuen kohdalla
ei ollut ensimmäisellä hakukierroksella suomalaisia
hakijoita, ja tältä osin on varaa parantaa ensi vuonna.

Uskon, että tuen ylikansalliset yhteistyövaatimukset
ja ehkä myös oman hankkeen pieni koko saattoi hankaloittaa hakua jonkin hakijan kohdalla.
Pelituen kohdalla ei puuttunut hakijoita. Suomalaisia hakijoita oli peräti 21, mutta uuden tuen ongelmana, sekä suomalaisten että muiden maiden hakijoiden
kohdalla, oli pelien narratiivisuusehto ja myös kaupallisen levityksen määrittely. Ensi vuoden pelihaun ohjeissa pyritään korjaamaan asia antamalla käytännön
esimerkkejä kelvollisista peleistä ja kaupallinen levitys
-termi selitetään tarkemmin.
Haaste nimeltä PIC-koodi
EU:n Komission uusi, kaikille tukiohjelmille yhteinen asiakasnumerojärjestelmä PIC on osoittautunut
varsin haastavaksi hahmottaa, vaikka Luovan Euroopan omana tavoitteena on byrokratian vähentäminen. PIC-numeron tavoite on hyvä. Kun olet kerran rekisteröinyt yhtiösi, seuraava hakeminen hoituu
ilmoittamalla pelkkä PIC-numero, muuta dokumentaatiota ei tarvita.
PIC-järjestelmässä on kolme vaihetta:
Mene komission porttaaliin ja kirjoita sinne yhtiön
perustiedot, jotta saisit väliaikaisen PIC-numeron. Ilman tätä numeroa ei voi avata, saati lähettää onlinehakemuksia.
Lataa yhtiön perustiedot porttaaliin, kuten Kaupparekisteriote ja Legal Entity Form.
Yhtiö nimeää ns. LEAR-henkilön, joka toimii yhtiön yhteyshenkilönä komission porttaaliin päin. Tässä
vaiheessa yhtiön perustiedot pitää toimittaa postitse
ja allekirjoitettuina komissioon, ja samassa kuoressa
toimitetaan passikuvat toimitusjohtajasta ja LEARhenkilöstä, sekä pari nimetysasiaan liittyvää komission dokumenttia. Lopuksi yhtiö saa pin-koodin, jolla
vaihdetaan väliaikainen salasana uuteen.
Median toimisto on edelleen
Suomen elokuvasäätiössä
Median ja Kulttuurin yhteinen hallinto näkyy jatkossa
mm. yhteisellä Luova Eurooppa -aloitussivulla www.
luovaeurooppa.eu, josta pääsee alaohjelmien omille sivuille. Tulevina vuosina aiomme edistää tärkeitä teemoja yhteisissä tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa. Käytännön jokapäiväinen työ tapahtuu kuitenkin
elokuva-alan kanssa. Median toimisto, joka on nykyään
nimeltään Luova Eurooppa -yhteyspiste, sijaitsee edelleen Suomen elokuvasäätiössä Katajanokalla, ja hakijoiden neuvonta ja sparraaminen jatkuu. Tapaamisiin!
Kerstin Degerman
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Seitsemän vuotta Mediaa
pähkinänkuoressa

M

edia-ohjelma on suomalaiselle elokuvaalalle tuttu jo vuodesta 1993. Vuosien
varrella ohjelma on muuttunut eri mutkien kautta lainapohjaisesta tuesta suoraksi tueksi. Seuraavassa yritän vetää
yhteen yhden ohjelmakauden 2007–2013 eli seitsemän
vuotta MEDIA 2007 -tukiohjelmaa suomalaisesta näkökulmasta.
Suurin ero Suomen ja muun Euroopan välillä on,
että meillä korostuu tuotantoyhtiöiden osuus (Hankekehittely, TV-levitystuki, i2i Audiovisual) koko tukipotista. Myös näiden tukien kohdalla näkyy, että
Suomen elokuva-alan yritykset ovat hyvin pieniä. Median Slate funding, enemmän yhtiötä kuin projekteja
painottava tuki, on käytännössä aika harvojen suomalaisten yhtiöiden saatavissa. Suomalaiset hakijat
ovat kuitenkin ahkeria ja tunnollisia. Hyvin tehdyillä
hakemuksilla on päästy hyviin tuloksiin esimerkiksi
yksittäisten projektien kohdalla. Näistä hakemuksista on koko ohjelman aikana keskimäärin mennyt läpi melkein joka toinen; koko Euroopassa joka kolmas
hakemus.
Levitystukien osuus koko kakusta on Suomessa
pienempi kun EU:ssa keskimäärin. Tässä tapauksessa ei ole kyse läpimenneistä hakemuksista, vaan osuus
myönnetyistä tuista. Joidenkin tukien, kuten Sales
Agents-tuen kohdalla Suomesta ei yksinkertaisesti
löydy kansainvälisiä toimijoita. Suomalaiset elokuvafestivaalit ovat sen sijaan vuodesta toiseen menestyneet erittäin hyvin.
Pilot Project- ja VoD -tukien kohdalla ei ole ollut
menestyviä hakijoita. Monivuotisessa Pilot Projecthankkeessa nimeltä Reelport oli mukana suomalainen toimija, Pirkanmaan elokuvakeskus. Osajärjestäjät tai osatuottajat eivät kuitenkaan näy tuloslistoissa.
Niissä ei myöskään näy, jos esimerkiksi automaattituen kohteena on ollut suomalainen elokuva, eikä
myöskään sitä, jos levittäjät eri Euroopan maissa ovat
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panostaneet markkinointitukensa (eli harkinnanvaraista levitystukea) suomalaiseen elokuvaan. Suomessa ei ole isoa kansainvälistä rahoitusfoorumin tyyppistä tapahtumaa kuten Baltic Event Tallinnassa, jolle
tapahtuman järjestäjät voisivat hakea Access to Markets -tukea. Median tukemia pohjoismaisia kurssijärjestäjiä ei myöskään ole, Tanskaa lukuun ottamatta.
Sen sijaan esimerkiksi Aalto-yliopisto ja TAMK ovat
toimineet partnereina koulutushankkeissa. Vuosittain noin 40 suomalaista alan ammattilaista kouluttautuu Median kursseilla. Kestosuosikin EAVEn
koulutusohjelmaan osallistui vuosittain 1–3 tuottajaa, ja he saivat uuden osaamisen lisäksi oman kansainvälisen verkoston, jonka kautta voi saada apuja ja
kontakteja melkein mihin tahansa Eurooppaan. Uskon, että Median koulutusohjelmilla ja rahoitusfoorumeilla on aika iso rooli suomalaisen elokuva-alan
kansainvälistymisessä.
Ranskalaiset kollegamme ovat laskeneet yhteen,
miten Median jakamat tuet ovat jakaantuneet eri tukien välille prosentuaalisesti koko Eurooppaan (luku
ei sisällä hallinto- ym. kuluja, ei myöskään Europa Ci
nemas-verkostoa). Alla oleva taulukko kertoo oikeastaan yhden asian: Suomelle olisi edullista, jos tuotantoyhtiöille suunnattujen tukien osuus koko kakusta
olisi mahdollisimman iso. Levitysosion puoliautomaattiset tuet toimivat isojen markkinoiden eduksi.
Samoin voi nähdä, että suomalaiset elokuvafestivaalit ovat ylisuorittaneet vuodesta toiseen; pelkillä festivaalituilla ylletään melkein ”normitasolle”, vaikka
Access to Markets -tukea ei Suomeen myönnetty koko kauden aikana. Kaikkiin tukiin suomalaisia toimijoita/hakijoita ei siis valitettavasti löytynyt ohjelman
aikana. Näistä tuista Pilot Projects ei jatka uudessa
Creative Europe -ohjelmassa, ja VoD-tuen kohdalla
tiedämme jo nyt, että jatkossa tulee olemaan myös
suomalaisia hakijoita.
Kerstin Degerman

MEDIA 2007 lukuina
•
•
•
•

Paras Media 2007 -vuosi suomalaisille (2009): 2 093 425 euroa
Huonoin Media 2007 -vuosi suomalaisille (2007): 1 137 236 euroa
Keskimäärin suomalaiset saivat Media 2007 -tukea 1 476 647 euroa/vuosi
Kaikki suomalaisten tuotantoyhtiöiden tuet Mediasta vuosina 2007–2013 = 5 911 309 euroa,
keskimäärin 844 473 euroa /vuosi tuotantoyhtiöille
• Kaikki suomalaisten saamat levitystuet 2007–2013 = 3 071 364 euroa,
keskimäärin 438 766/vuosi levitysyhtiöille
• Suomeen myönnetyt festivaalituet 2007–2013 = 926 260 euroa,
keskimäärin 132 323 euroa/vuosi suomalaisille elokuvafestivaaleille
• Elokuvaverkostot 2007–2013 = 427 100, keskimäärin 61 014/vuosi
• Muut tuet: Training, VoD, Pilot Projects, Sales Agents, Promotion = 0 euroa

Eri tukien prosentuaalinen osuus ilman Europa Cinemasia:
		

Kaikissa Median jäsenmaissa:

Training *)
Tuet tuotantoyhtiöille
Median levitystuet **)
Media Promotion & Festival ***)
VOD, Pilot Projects
		

8
34
38
11
9

%
%
%
%
%

100 %

Suomessa:
0
60
31
9
0

*)
Tässä lasketaan vain kurssijärjestäjille annetut osarahoitukset, ei mitata osallistujamääriä
**)
sisältäen automaattituen, selektiivisen tuen ja tuen kansainvälisille myyntiagenteille
***) Festivaalit ja Promootio, Suomen 9% osuus koostuu pelkästään festivaalituesta

%
%
%
%
%

100 %

MEDIA 2007–2013
2007
Tuotantoyhtiöt =
TV-levitys, i2i
Levitystuet
Festivaalit
Elokuvaverkosto
		
2008
Tuotantoyhtiöt =
TV-levitys i2i
Levitystuet
Festivaalit
Elokuvaverkosto
		
2009
Tuotantoyhtiöt =
TV-levitys i2i 	
Levitystuet
Festivaalit
Elokuvaverkosto
		
2010
Tuotantoyhtiöt =
TV-levitys i2i
Levitystuet

Hankekehittely,
611 664
375 472
95 000
55 100
1 137 236
Hankekehittely,
968 000
457 684
138 550
55 000
1 619 234
Hankekehittely,
1 342 000
527 425
156 500
67 500
2 093 425
Hankekehittely,
849 172
437 060

Festivaalit
154 241
Elokuvaverkosto
67 000
		
1 507 473
2011
Tuotantoyhtiöt = Hankekehittely,
TV-levitys i2i
540 000
Levitystuet
575 810
Festivaalit
121 012
Elokuvaverkosto
47 500
		
1 284 322
2012
Tuotantoyhtiöt = Hankekehittely,
TV-levitys i2i
764 317
Levitystuet
460 016
Festivaalit
121 807
Elokuvaverkosto
60 000
		
1 406 640
2013
Tuotantoyhtiöt = Hankekehittely,
TV-levitys i2i
836 156
Levitystuet
237 897
Festivaalit
139 150
Elokuvaverkosto
75 000
		
1 288 203
		
10 336 533 euroa yhteensä
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Luova Eurooppa -ohjelma:
Median alaohjelma
Suomeen tulleet tuet 2014
FESTIVAALITUKI (EAC/S32/2013)

VIDEO GAMES (EAC/S31/2013)

Deadline 28.2.2014

Deadline 28.3.2014

Helsinki International Film Festival

63 000

Frozenbyte/Trine 3

Sodankylän elokuvajuhlat

41 000

Gigglebug Entertainment/Face Race

33 000

Yhteensä

204 934

55 000

Hankekehittely yhteensä:

911 434

150 000
54 934

Deadline 4.7.2014
Tampereen elokuvajuhlat
DocPoint –
Helsingin dokumenttielokuvafestivaali
Yhteensä:

192 000

HANKEKEHITTELY (EAC/S30/2013)

TV-LEVITYSTUKI (EAC/S24/2013)

Single Projects

Millennium Film Oy:

Deadline 28.2.2014

Little Yellow Boots /dok.

Anima Vitae:

TV-levitystuki yhteensä

98 000
98 000

Hugo – The World’s Worst Comebck/anim.

60 000

Luxian Productions: The Green Mine/dok.

25 000

Klaffi Tuotannot: Grace/fikt.

50 000

HARKINNANVARAINEN TUKI TEATTERI-

Zodiac Finland: Jill and Joy’s Winter/fikt.

50 000

ELOKUVIEN LEVITTÄJILLE (EAC/S22/2013)
Deadline 28.2.2014

Deadline 6.6.2014
Pikkukala: Ta-dah! /animaatio

60 000

Studio Outo Oy:
Little Wild Worlds /animaatio

60 000

Art Films Production AFP Oy:
White Rage /dok.

15 500

Cinema Mondo Oy: Deux Jours, Une Nuit

21 300

Cinema Mondo Oy: La Grande Bellezza

21 300

Cinema Mondo Oy: Diplomatie

21 300

Oy Kinoscreen Illusion Ltd: Ant Boy

8 800

25 000

Intergalactik Oy:
A Minute Ago We Were Married /dok.

Cinema Mondo Oy: Violette

Deadline 2.7.2014
25 000

Kinocompany Finland Oy:

Cinema Mondo Oy: 20 000 Days on Earth

21 300

Cinema Mondo Oy:

The Unforgiven /dok.

25 000

Force Majeure (aka Tourist)

15 500

Saamifilmi Oy: New Norway /dok.

25 000

Cinema Mondo Oy: Pride

31 600

Future Film Oy: Feher Isten

15 500

Slate Funding deadline 28.3.2014
Oktober

122 500

Harkinnanvarainen tuki yhteensä

172 100

(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)

KAIKKI TUET YHTEENSÄ
5.11.2014 (osa päätöksistä puuttuu vielä)

Hankekehittely yhteensä
6H

706 500

1 373 534

Kia Oramo

Vuorovaikutuksellinen tanssiteos Kaikuja oli osa EU:n Kulttuuri-ohjelman tukemaa Small Size,
big citizens -hanketta. Tanssiteatteri Auraco on mukana myös Luovan Euroopan tukemassa,
vuonna 2014 käynnistyvässä Small Size, Performing Arts for Early Years -hankkeessa.

Kulttuurin hanketuet
avautuneet myös av-alalle
Luovan Euroopan Kulttuurin alaohjelma on yhdistelmä vanhaa ja uutta. Merkittävä uusi
painotus on, että kulttuurin ja median yhteisessä ohjelmassa yhteistyöhankkeet ovat avoimia
myös audiovisuaaliselle alalle.

K

ulttuurin alaohjelman tukimuotoja on
virtaviivaistettu ja karsittu yhdeksästä
neljään. Samalla kaikki tuki suunnataan
hankkeille. Alaohjelman ensimmäiset
haut järjestettiin keväällä 2014 ja niiden
tulokset on julkaistu elokuussa.
Kulttuurin alaohjelmassa on kolme aiemmilta ohjelmakausilta tuttua tukimuotoa. Eurooppalaisen
kaunokirjallisuuden kääntämistä ja eurooppalaisia
kulttuurialan verkostoja tuetaan yhä. Samoin yhteis
työhankkeet säilyttävät keskeisen asemansa kulttuurialojen ja luovien alojen eurooppalaisen yhteistyön
mahdollistajana.
Keskeinen sisällöllinen muutos on käännös- ja verkostotuen muuttuminen entistä selkeämmin hanketueksi. Käännöshankkeet on profiloitava nimenomaan

kaunokirjallisuuden kääntämisen ja markkinoinnin
projekteiksi. Verkostot saivat edellisessä ohjelmassa
organisaatioavustusta, mutta nyt avustus myönnetään
verkostojen hankkeille.
Kokonaan uusi tukimuoto on suunnattu eurooppa
laisille foorumeille. Foorumien (platforms) tulee tukea
ja edistää nuorten ja nousevien kykyjen Euroopan laajuista näkyvyyttä. Verkostojen keskittyessä jäsentensä
osaamisen ja toimintaedellytysten parantamiseen foorumit puolestaan keskittyvät yleisöjen tavoittamiseen
sekä taiteilijoiden ja heidän teostensa levitykseen.
Av-ala voi osallistua
kulttuurin yhteistyöhankkeisiin
Yhteistyöhankkeet ovat uudessakin ohjelmassa keskeinen kulttuurialan ja luovien alojen organisaatioiH7

Luova Eurooppa rahoittaa myös
kulttuuripääkaupunkeja ja palkintoja
Vuosittain valitaan kaksi eurooppalaista kulttuuri
pääkaupunkia, jotka saavat toiminnalleen osarahoitusta Luova Eurooppa -ohjelmasta. Vuoden 2014 kaupungit ovat Ruotsin Uumaja ja Latvian Riika.
Ohjelma rahoittaa myös viittä eurooppalaista palkintoa. EU:n nykykirjallisuuspalkinto myönnetään
vuosittain 12 maahan. Suomi oli palkintolistalla
vuonna 2013, jolloin Katri Lipson palkittiin teoksestaan Jäätelökauppias. European Border Breakers
Award (EBBA) on populaarimusiikin palkinto, joka
myönnetään kotimaansa ulkopuolella menestyneiden yhtyeiden ja artistien levymyynnin ja radiosoiton
perusteella. Suomalaisia palkittuja ovat mm. French
Films ja Sunrise Avenue.
Kansainvälisesti arvostettu nykyarkkitehtuuripal
kinto Mies van der Rohe jaetaan joka toinen vuosi.
Kulttuuriperintöpalkinto Europa Nostra palkitsee
vuosittain kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta
merk ittäviä kohteita, hankkeita tai henkilöitä. Suomeen palkinto on tullut viimeksi vuonna 2012, jolloin
tunnustusta sai Tuupovaara-Seuran työllistämis- ja
restaurointihanke.
Prix MEDIA myönnetään vuosittain parhaalle elokuvahankkeelle, jolle on haettu Median alaohjelman
8H

Jussi Omaheimo

den eurooppalaista yhteistyötä edistävä tukimuoto.
Uutta on oven avaaminen myös av-alan organisaatioille: ne voivat olla kumppanina yhteistyöhankkeissa.
Hankkeen on oltava kuitenkin selvästi kulttuurialan
hanke, jota audiovisuaalinen osuus täydentää.
Tukea voi hakea hankkeille, jotka liittyvät tavalla
tai toisella alan toimintavalmiuksien vahvistamiseen
tai teosten ja toimijoiden liikkuvuuden edistämiseen.
Myös yleisötyö ja uusien yleisöjen tavoittaminen on
hyvä huomioida. Ensimmäisellä hakukierroksella tukea saaneessa 58 yhteistyöhankkeessa luodaan mm.
uusia toimintamalleja, hyödynnetään uusia digitaalisia mahdollisuuksia sekä kehitetään alan osaamista
ja yleisötyötä. Suomalaisia on mukana 13 hankkeessa.
Hankkeen kestolla ei ole alarajaa, mutta ne voivat kestää korkeintaan neljä vuotta. Tukimuoto jaetaan pieniin ja suuriin yhteistyöhankkeisiin. Järjestä
jiä hankkeissa on oltava aina vähintään kolmesta tai
kuudesta ohjelmamaasta. Tuki on osarahoitusta ja
EU-tuen osuus 50-60 prosenttia kokonaisbudjetista.
Maksimituki on pienissä hankkeissa 200 000 euroa,
suurissa 2 miljoonaa euroa.
Yhteistyötä on mahdollista tehdä myös ohjelman
ulkopuolisten maiden kanssa. Muiden maiden osallistumiseen liittyy kuitenkin tiettyjä budjettirajoituksia.

Ohjelman tammikuisessa lanseeraustilaisuudessa
esiintyi ilma-akrobaatti Ilona Jäntti.

hankekehittelyrahoitusta ja josta odotetaan kassa
menestystä.
CIMO edistää
Suomen kansainvälistymistä
Luova Eurooppa -ohjelmaa koordinoi Suomessa Kan
sainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.
Sen perustehtävänä on edistää suomalaisen yhteis
kunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän
ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa.
CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Luova Eurooppa- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien
kansallisesta tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää
Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa
yliopistoissa.
Myös Kulttuurin alaohjelman yhteyspiste toimii
CIMOssa. Se vastaa Median yhteyspisteen tavoin
omaan alaansa liittyvästä Luova Eurooppa -ohjelman
tiedottamisesta ja neuvonnasta.
Lisätietoja: www.cimo.fi/luovaeurooppa
CIMOn Luova Eurooppa -yhteyspiste 10/2014

Uutisia
Uutisia Brysselistä

Animaatio 100 vuotta Suomessa

Euroopan unioni on nimittänyt
uudet EU-komissaarit. Samalla
uutisoitiin muistakin salkkujenjakoon liittyvistä muutoksista. Luova Eurooppa –ohjelman
kannalta kiinnostava uutinen
on se, että uudessa komissiossa
Median alaohjelma siirtyy uuLucia Recalde
teen pääosastoon, joka on niLangarica
meltään DG Connect (DG Digital Economy and Society). DG Connectia johtaa saksalainen komissaari Günther Oettinger.
Aiemmin Median alaohjelma ja Kulttuurin alaohjelma eli Luova Eurooppa -ohjelma on kuulunut
osaksi DG Education and Culture -pääosastoa, jonka uutena komissaarina aloittaa unkarilainen Tibor
Navracsics. Uutinen on varsin mielenkiintoinen ottaen huomioon, että Media ja Kulttuuri-ohjelmat vasta vuoden 2014 alusta yhdistettiin uudeksi Luova Eurooppa -ohjelmaksi ja nyt ne yllättäen sijoitetaan eri
pääosastoihin. Tulevaisuus näyttää, mitä tämä muutos tuo tullessaan.
EU-komissiossa Luova Eurooppa -ohjelmasta vastaava johtaja on vaihtunut. Xavier Troussard siirtyi
kesällä toisiin tehtäviin ja hänen tilalleen on 1.9.2014
alkaen nimitetty espanjalainen Lucia Recalde Langa
rica. Lucia Recalden kollega komissiossa Kulttuurin
alaohjelman puolella on Karel Bartak. Koko Luova
Eurooppa -ohjelman johtajana toimii Michel Mar
nier. Agencyssä Median päällikkönä toimii Sari Var
tiainen ja Kulttuurin päällikkönä Barbara Gessler.
Agencyssä tapahtuu kaikki käytännön työ, kuten hakemusten käsittely.

Tänä vuonna juhlitaan animaation satavuotista taivalta Suomessa. Myös Median väki onnittelee virkeätä
satavuotiasta! Juhlavuoden aikana ja kunniaksi animaatioalan edistäjä Finnanimation on järjestänyt monia tapahtumia. Yksi vuoden tapahtumista oli Mediaohjelman osarahoittama Cartoon Digital -kurssi, joka
pitkälti Finnanimationin ansiosta saatiin Suomeen.
Kansainvälinen Cartoon Digital -koulutus pidettiin
Helsingissä 5.–7.5.2014 ja se keräsi yli 100 osallistujaa
eri puolilta Eurooppaa ja sen ulkopuoleltakin.
Animaation 100-vuotisjuhlavuotta juhlittiin myös
30.–31.10.2014 Turussa, jossa järjestettiin kansainvälinen seminaari otsikolla Nordic Recipe for Success.
Tutkimus naisohjaajista Euroopassa
European Audiovisual Observatory on julkaissut raportin otsikolla Female directors in European film
productions. State of play and evolution between 2003
and 2012. Raportin on tuottanut Julio Talavera Milla. Tutkimuksesta käy ilmi, että vain 16 % Euroopassa
tuotetuista elokuvista on naisohjaajien tekemiä. Observatoryn raportti perustuu 9072 eurooppalaisen elokuvan aineistoon vuosilta 2003–2012. Nämä elokuvat
keräsivät yhteensä 3,2 biljoonaa katsojaa.
Tutkimus osoittaa, että eniten naisohjaajien elokuvia tuotetaan tuotantokapasiteetiltaan keskikokoisissa
maissa ja Euroopan suurimmissa elokuvamaissa naisohjaajien osuus jää jopa alle keskiarvon.
Jos haluat tutustua tutkimukseen tarkemmin, löytyy siitä tietoa osoitteesta: http://www.obs.coe.int/en/-/
pr-female-directors-report-2014
©Cartoon

Lastenelokuvat myyvät hyvin
Eurooppalaisiin lastenelokuviin myydään viisi kertaa enemmän elokuvalippuja kuin muihin fiktioelokuviin. Tämä selviää The European Audiovisual Observatoryn julkaisemasta raportista The theatrical
circulation of European children’s films. Tutkimuksessa selvitettiin, miten eurooppalaiset lastenelokuvat leviävät elokuvateattereissa ja paljonko ne saavat
katsojia verrattuna muihin fiktioelokuviin. Tutkimusaineistossa oli 648 lastenelokuvaa (alle 12-vuotiaille suunnattua) ja yli 8700 muuta elokuvaa vuosilta 2004–2013. Lue lisää aiheesta: http://www.obs.coe.
int/-/pr-kids-regio-2014
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Ajankohtaiset hakukierrokset
syksyllä 2014
Harkinnanvarainen
levitystuki teatterielokuvien
levittäjille
Call for proposals EACEA/23/2014
(Support for the transnational 
Distribution of European films,
The ”Selective Scheme”)
Harkinnanvaraista tukea myönnetään, jos vähintään
seitsemän levittäjää Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaista on sopinut saman elokuvan levityksestä. Tuki
kohdistuu elokuvan levitys- ja markkinointikuluihin.
Uusi hakukierros julkaistiin 6.10.2014 ja se pitää sisällään kaksi hakuaikaa, jotka ovat
4.12.2014 klo 12.00 Brysselin aikaa ja
2.7.2015 klo 12.00 Brysselin aikaa
Elokuvan levitys voi alkaa ensimmäisen deadlinen
kohdalla aikaisintaan samana päivänä kuin hakemus
jätetään ja viimeistään 18 kuukauden päästä hakemuksen jättämisestä. Heinäkuun deadlinen kohdalla elokuvan levitys voi olla aikaisintaan 2.5.2015 ja
viimeistään 18 kuukauden päästä hakemuksen jättämisestä.
Tämän hakukierroksen budjetti on 8 miljoonaa
euroa.

Keille tuki on tarkoitettu
Tuki on tarkoitettu eurooppalaisille levitysyhtiöille,
jotka hoitavat elokuvien levitystä elokuvateattereihin.
Voidakseen saada tukea, eri maiden levittäjien tulee
muodostaa ryhmä, johon kuuluu vähintään seitsemän
levittäjää eri maasta. Ryhmällä tulee olla koordinaattori, joka on elokuvan myyntiagentti.
Mihin tukea voi hakea
Tuki on suunnattu eurooppalaisten elokuvateattereissa esitettävien elokuvien levitys- ja markkinointikuluihin. Tuen piiriin eivät kuulu kotimaiset elokuvat,
vaan elokuvat muista Euroopan maista. Elokuvien
digitaalisen levityksen edellytyksenä on, että laatu on
minimissään 1,3 K. Elokuvien levitysformaatiksi ei
käy DVD, DVIX, Digital Beta tai digitaalinen levitys,
jonka laatu on alle 1,3 K.
Tuen piiriin kuuluvat fiktio-, animaatio- ja doku
menttielokuvat, jotka ovat vähintään 60 minuuttia
pitkiä ja joiden oikeudet levittäjä on hankkinut 1.1.
2012 jälkeen. Tuen piiriin eivät kuulu elokuvat Sak-

Vadelmavenepakolainen, ohjaus Leif Lindblom, tuotanto Matila Röhr Productions MRP/Ilkka Matila.
Elokuva
on saanut Median Slate Funding -kehittelytukea. Elokuva sai Suomen ensi-iltansa 3.10.2014.
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sasta, Ranskasta, Espanjasta, Italiasta ja Isosta-Britanniasta, jos niiden tuotantobudjetti on yli 10 miljoonaa euroa.
Tukisummasta enintään 5 % varataan levittäjille,
jotka hakevat tukea elokuvalle, jolle joku ryhmä on jo
aiemmin saanut tukea. Tästä tuesta noin 25 % kohdistetaan pienille elokuville (alle 3 M€).
Paljonko tukea voi saada
Tukisummat ovat määräsummia, jotka määrittyvät
levitysmaan mukaan ja sen mukaan, miten monelle
valkokankaalle elokuva leviää. Suomi kuuluu levittäjäryhmään 2, jonka tukisummat ovat seuraavat:
4 500 €, jos elokuva leviää 1–2 valkokankaalle
8 800 €, jos elokuva leviää 3–7 valkokankaalle
15 500 €, jos elokuva leviää 8–14 valkokankaalle
21 300 €, jos elokuva leviää 15–24 valkokankaalle
31 600 €, jos elokuva leviää yli 25 valkokankaalle
Elokuvan levitys eri valkokankailla tulee olla samanaikaista ja katsotaan sen viikon mukaan, jolloin levitys on ollut suurin (=eniten valkokankaita). Minimimäärä näytöksille on kaksi näytöstä per viikko per
valkokangas.
Hakemuksen arviointi
Hakemukset pisteytetään kahdessa eri kategoriassa,
jotka ovat 1) small films ja 2) medium films. Pienet
elokuvat ovat elokuvia, joiden tuotantobudjetti on alle
3 miljoonaa euroa ja keskikoolla tarkoitetaan elokuvia, joiden tuotantobudjetti on yli 3 miljoonaa euroa
tai Espanjan, Saksan, Ranskan, Italian ja Ison-Britannian kohdalla alle 10 miljoonaa euroa.
Tukea hakevat levittäjäryhmät pisteytetään ja ryhmän jokainen levittäjä tuo yhden pisteen. Lisäpisteitä
tulee niistä levittäjistä, jotka ovat automaattisen levi
tystuen viime kierroksella saaneet Media-tukea: 1 piste/levittäjä. Pienet maat eli kaikki muut paitsi Espanja, Saksa, Ranska, Italia ja Iso-Britannia saavat lisäksi
2 lisäpistettä.
Kun levittäjäryhmien pisteet on laskettu, jaetaan
tuki parhaat pisteet saaneille ryhmille.
Miten tukea haetaan
Harkinnavaraisen levitystuen kuten muidenkin Luova
Eurooppa -tukien hakeminen tapahtuu online-hakemuksella. Sen lisäksi tulee tarvittaessa lähettää postitse pyydetyt liitteet; tämä koskee varsinkin ryhmän
koordinaattoria.
Milloin tulokset julkaistaan
Tämän hakukierroksen tulokset julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

• deadline 4.12.2014 →
arviointi joulukuu 2014-maaliskuu 2015 →
tulokset hakijoille huhtikuussa 2015 →
sopimusten allekirjoitus toukokuussa 2015
• deadline 2.7.2015 →
arviointi heinä-lokakuu 2015 →
tulokset hakijoille marraskuussa 2015 →
sopimusten allekirjoitus joulukuussa 2015
Hakuohjeet ja -lomakkeet
Tuen englanninkielisiltä sivuilta löydät hakuohjeet ja
linkin hakulomakkeeseen: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-europeanfilms-2015_en.
Online-hakulomakkeen saat ladattua omalle koneellesi, kun olet ensin rekisteröitynyt ja saanut oman
PIC-koodin. Linkki PIC-rekisteröitymiseen ja hakulomakkeisiin: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Hankekehittelytuki,
yksittäiset hankkeet
Call for proposals EACEA/17/2014
(Support for Development: Single Projects)
Hankekehittelytuen uusi hakukierros julkaistiin marraskuussa 2014. Tällä hakukierroksella Yksittäisten
hankkeiden tuki ja Slate Funding- hankepakettituki on eroteltu omiksi hakukierroksikseen. Nyt julkaistun yksittäisten hankkeiden tuen hakuajat ovat
15.1.2015 ja 16.4.2014. Slate Funding-tuki julkaistaan
marraskuussa 2014 ja sillä on vuonna 2015 yksi hakuaika: 5.2.2014.
Hankekehittelytuen sääntöihin ei ole tullut muutoksia edelliseen hakukierrokseen verrattuna.
Keille tuki on tarkoitettu
Hankekehittelytukea voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset audiovisuaalisella alalla toimivat tuotantoyhtiöt kehitteillä olevalle fiktio-, animaatio-, tai doku
menttielokuvalle. Hanke voi olla suunnattu elokuvateatterilevitykseen, televisioon tai kaupallisesti levitettäväksi digitaalisilla alustoilla. Yhtiön, joka hakee
tukea, tulee olla perustettu vähintään 12 kuukautta
ennen hakemuksen jättämistä.
Tuotantoyhtiö on oikeutettu hakemaan tukea, jos se
on tuottanut vähintään yhden Media-ohjelman genreihin (fiktio, dokumentti, animaatio) kuuluvan hankkeen, joka on levitetty 1.1.2012 jälkeen. Yksittäisten
hankkeiden kohdalla kotimainen elokuvateatteri- tai
televisiolevitys riittää. Hakukelpoisuuden arvioimisessa
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voidaan ottaa huomioon myös yksittäisten henkilöiden
työhistoria (track record), jos yhtiö ei ole vielä tuottanut
yhtään elokuvaa.
Mihin tukea voi hakea
Luova Eurooppa-ohjelman Median alaohjelman hankekehittelyllä tarkoitetaan työvaiheita, jotka tapahtuvat ennen fiktion, luovan dokumentin tai animaation
kuvauksia (principal photography). Tukea voi saada
esimerkiksi oikeuksien hankkimiseen, hankkeen selvitys- ja tutkimustöihin, arkistojen tutkimiseen, käsi
kirjoittamiseen, storyboardien tekemiseen, tiimin ja
päänäyttelijöiden löytämiseen, budjettisuunnitelmien
tekoon, rahoituksen ja partnerien etsintään, tuotantosuunnitelman sekä alkuvaiheen myyntisuunnitelmien tekoon ja demon ja teaserin valmistamiseen. Animaatioiden kohdalla graafinen tutkimus ja pilotti ovat
hankekehittelyyn kuuluvia vaiheita.
Tukea voivat saada hankkeet, jotka täyttävät
seuraavat vähimmäispituudet:
• teatterilevitykseen suunnatun fiktion, animaation
tai luovan dokumentin tulee olla vähintään 60
minuuttia pitkä
• televisioon suunnatun draamaelokuvan tai
-sarjan tulee olla vähintään 90 minuuttia pitkä
• animaation (yksittäinen ohjelma tai sarja) tulee
olla vähintään 24 minuuttia pitkä (kesto on koko
sarjan kesto eli yksittäiset jaksot voivat olla v aikka
vain 5 minuuttia pitkiä)
• televisiolevitykseen suunnatun dokumentin
vähimmäispituus on 50 minuuttia sekä yksittäiselle elokuvalle että sarjalle: jos kyseessä dokumenttisarja, tulee yksittäisen jakson olla vähintään 25 minuuttia pitkä
• edellä mainitut pituusvaatimukset ovat voimassa
myös hankkeille, joiden ensisijainen levitys tapahtuu internetissä
Kaiken hankekehittelyn perusta ovat oikeudet. Haki
jan täytyy osoittaa, että hänellä on oikeudet kyseiseen
hankkeeseen. Se tulee osoittaa sopimuksella käsikirjoittajan tai oikeuksienhaltijan kanssa. Hakijalla täytyy olla suurin osa hankkeeseen liittyvistä oikeuksista.
Myönnettävät tuet ovat suoraa tukea ja Luova Eurooppa -ohjelman rahoitusosuus voi olla enintään 50
% projektin kehittelybudjetista.
Paljonko tukea voi saada
Luova Eurooppa -ohjelmassa hankekehittelytuki yksittäisille hankkeille on uudistunut siten, että haettavaa tukisummaa ei voi enää itse määritellä hankkeen budjetin mukaan, vaan haettavat summat ovat
seuraavat:
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• 60 000 € animaatioille
• 25 000 € dokumenteille
• 30 000 € fiktioille, joiden tuotantobudjetti on tasan
1,5 M € tai sitä pienempi
• 50 000 € fiktioille, joiden tuotantobudjetti on yli
1,5 M €
Tuen budjetti ja kuinka moni saa tukea
Tämän vuoden 2015 hakukierroksen budjetti on 17,5
miljoonaa euroa. Arviolta tukisumma riittää noin 160
yksittäisen hankkeen tukeen.
Luova Eurooppa -ohjelman Median alaohjelmaan
kuuluu 32 maata: kaikki 28 EU-maata sekä Bosnia ja
Herzegovina, Islanti, Montenegro ja Norja.
Tuen hakeminen
Hankekehittelytuen kuten muidenkin Luova Eurooppa -tukien hakeminen tapahtuu online-hakemuksella. Hakemuslomaketta on yksinkertaistettu ja nyt
pyydettyjen tietojen lisäksi hakemukseen ei tarvitse
liittää hakuvaiheessa mitään liitteitä kuten aikaisemmin. Nyt liitteet toimitetaan vasta siinä vaiheessa,
kun hanke on hyväksytty. Voidaksesi ladata itsellesi
hakulomakkeen, täytyy sinun ensin rekisteröityä Komission tietokantaan ja saada oma PIC-koodi. Rekisteröityminen onnistuu tämän linkin kautta: http://
ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/
en/organisations/register.html
Hakemusten arviointi
Hakemus lähetetään EU-komission Luova Eurooppayksikköön Brysseliin, mutta tekninen käsittely tapahtuu Toimeenpanovirastossa (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Siellä
hakemukset käydään läpi ja puutteelliset hakemukset
karsitaan heti alkuunsa ja esim. määräajan jälkeen
saapuneet hylätään. Jokaisen hakemuksen lukee ja
pisteyttää kaksi arvioitsijaa, jotka ovat alan ammattilaisia. Jos näiden kahden lukijan arviot hakemuksesta
poikkeavat toisistaan, komissio voi kysyä kolmannen
henkilön tai asiantuntijapaneelin mielipidettä. Parhaat pisteet saaneille hankkeille myönnetään tukea,
kunnes tukisumma on käytetty.
Tulosten julkaiseminen
Hankekehittelyn hakemusten arviointi tapahtuu seuraavan aikataulun mukaisesti:
Deadline 15.1.2015 →
arviointi tammi-huhtikuu 2015 →
hakijoille tieto toukokuussa 2015 →
sopimuksen allekirjoitus kesäkuussa 2015
Deadline 16.4.2015 →

Annika Miettinen

Antti Heikki Pesosen Päin seinää saa ensi-iltansa joulukuussa 2014. Elokuva on Helsinki -filmin tuottama
ja se on saanut Median Slate Funding -kehittelytukea vuonna 2013. Kuvassa Mimosa Willamo.

arviointi huhti-heinäkuu 2015 →
hakijoille tieto elokuussa 2015 →
sopimuksen allekirjoitus syyskuussa 2015

Hakijayhtiöllä täytyy olla hankkeen oikeudet tai jos
kyseessä on yhteistuotanto, hakijan tulee olla hankkeen päätuottaja. Yhteistuotannoissa tulee hanke kyetä
osoittamaan pääosin eurooppalaiseksi.

Televisiolevitystuki

Mihin ja paljonko tukea voi saada
Luova Eurooppa -ohjelman tuki televisio-ohjelmille on
suunnattu tekeillä olevan hankkeen sääntöjen mukaan
kelvollisiin tuotantokuluihin.
Hankkeiden pituudelle on määritelty
seuraavat ehdot:
• draamaelokuvan tai -sarjan vähimmäispituus on
90 minuuttia
• animaatio-ohjelman tai -sarjan vähimmäispituus
on 24 minuuttia (sarjan yksittäisille jaksoille ei ole
pituusmääritelmää)
• yksittäisen dokumentin tai dokumenttisarjan
vähimmäispituus on 50 minuuttia
Dokumenteille tukea voi saada enintään 20 % hankkeen tuotantobudjetista ja enimmillään tuki dokumentille voi olla 300 000 euroa. Fiktio- ja animaatio
hankkeille tukea voi saada enintään 12,5 % hankkeen
tuotantobudjetista ja enintään tuki voi olla 500 000
euroa. Hakija määrittelee itse, paljonko tukea hakee.
Summa määrittyy hankkeen tuotantobudjetin mukaan.
Uuden säännön mukaan yhteistuotantoina toteutetut draamasarjat, joiden budjetti on yli 10 miljoonaa
ja joissa on vähintään 6 jaksoa (jakson minimipituus

Call for proposals EACEA/24/2014
(TV Programming of
Audiovisual European Works)
Televisiolevitystuki on itsenäisille eurooppalaisille
tuotantoyhtiöille suunnattua tukea. Tukea voi hakea
televisolevitykseen tarkoitetuille fiktio-, dokumenttitai animaatioelokuville tai -sarjoille.
Televisiolevitystuen uusi hakukierros julkaistiin
14.11.2014 ja tällä hakukierroksella on kaksi hakuaikaa, jotka ovat 13.1.2015 ja 28.5.2015.
Tämän hakukierroksen budjetti on 11,8 miljoonaa euroa.
Keille tuki on tarkoitettu
Televisiolevitystukea voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset audiovisuaalisella alalla toimivat tuotantoyhtiöt televisiolevitykseen tarkoitetulle fiktio-, animaatio-, tai dokumenttielokuvalle tai -sarjalle. Tuen
saamisen edellytyksenä on, että hankkeen televisiooikeudet on myyty vähintään kolmen eri Luova Eurooppa -jäsenmaan televisiokanavalle.
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Jukka Kärkkäisen ja Sini Liimataisen Näin unta elämästä -dokumentti on saanut Median hankekehittelytukea.
Mouka Filmin tuottama elokuva palkittiin parhaan dokumentin palkinnolla Lyypekin elokuvafestivaaleilla
marraskuussa 2014. Elokuva on saanut myös Televisiolevitystukea vuonna 2013.

45 minuuttia), voivat saada tukea enintään miljoona euroa. Aiemmin tuotetun draamasarjan toinen ja
kolmas tuotantokausi ovat myös hakukelpoisia. Tällä
uudella painotuksella halutaan tukea kunnianhimoisia ja korkealaatuisia yhteistuotantoina toteutettavia
eurooppalaisia draamasarjoja.

Access to Markets

Tuen hakeminen
Tukea haetaan online-hakemuksella, joka on kokonaan sähköinen ilman paperiliitteitä. Liitteet toimitetaan vasta siinä vaiheessa, kun hanke on hyväksytty.
Tuotantoyhtiön tulee hakea tukea viimeistään tuotannon ensimmäisenä kuvauspäivänä. Tukea ei myönnetä valmiille elokuville.
Tuen englanninkieliset sivut osoitteessa: http://ec.
europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/
call_8_en.htm
Online-hakulomakkeen saat ladattua omalle koneellesi, kun olet ensin rekisteröitynyt ja saanut oman
PIC-koodin. Rekisteröityminen tämän linkin kautta:
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Keille tuki on tarkoitettu
Access to Markets -tukea voivat hakea eurooppalaiset organisaatiot, jotka voivat olla yksityisiä yrityksiä,
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, yhdistyksiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, säätiöitä, kuntia, kaupunkeja ja muita tahoja, joiden omistuksesta enemmistön omistavat eurooppalaiset (Luova Eurooppa
-ohjelman jäsenmaiden kansalaiset). Yksityishenkilö
ei voi hakea tukea.

Tulosten julkaisu
Deadline 13.1.2015 →
Arviointi tammi-maaliskuu 2015 →
Hakijoille tieto toukokuussa 2015 →
Sopimusten allekirjoitus kesäkuussa 2015.
Deadline 29.5.2015 →
Arviointi touko-elokuu 2015 →
Hakijoille tieto syyskuussa 2015 →
Sopimusten allekirjoitus syys-lokakuussa 2015.
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Call for proposals EACEA/29/2014
Uusi hakukierros julkaistiin 5.11.2014 ja hakuaika on
22.1.2015. Tuen budjetti vuoden 2015 hakukierroksella on 3 530 000 euroa.

Mihin tuki kohdistuu
Access to Markets -tuen tarkoitus on helpottaa audiovisuaalisen alan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä kehitteillä olevien/valmiiden elokuvahankkeiden kanssa. Hankkeiden tulee koskea vähintään
yhtä seuraavassa mainituista kolmesta kohdasta:
1) Eurooppalaisten ammattilaisten
pääsy alan markkinoille
(Access to physical markets for
European professionals)
• Hankkeiden tavoitteena on parantaa eurooppalaisten alan ammattilaisten, hankkeiden ja töiden
osallistumista alan marketteihin, jotka voivat olla
jossain Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaassa

tai muussa maassa. Marketeilla tarkoitetaan tässä
yhteistuotanto-tapahtumia, rahoitusfoorumeita,
valmiiden elokuvien myyntitapahtumia ja muita
vastaavia marketteja.
2) Ammattilaisille tarkoitetut online-tietokannat
(Online tools intended for the professionals)
• hanke voi olla eurooppalaisten alan ammattilaisten/töiden tietokannan luominen ja kehittely
• hankkeen tulee minimissään olla englannin
k ielellä, mutta mieluummin usealla Euroopassa
käytetyllä kielellä
• tämä tuki ei tue VoD- ja Digital Cinema
Distribution -hankkeita, koska niille on oma
tukimuotonsa
3) Yhteiset eurooppalaiset
myynninedistämistoimet
(Common European promotional activities)
• näiden hankkeiden toteuttajia voivat olla pan-eurooppalaiset järjestöt tai verkostot, jotka edustavat
vähintään 15 Euroopan maata tai hakijana voi olla myös ryhmittymä, joka koostuu vähintään kolmesta eri toimijasta kolmesta eri Euroopan maasta
• hankkeiden tavoitteena voi olla eurooppalaisten
av-alan töiden leviämisen helpottaminen ja alan
ammattilaisten verkostoitumisen helpottaminen
Hankkeiden enimmäiskesto on 12 kuukautta.
Hankkeet voivat alkaa 1.6.2015–31.5.2016.
Paljonko tukea voi saada
Tämä tuki perustuu hankkeen budjettiin ja hakija voi
saada tukea enintään 60 % hankkeen hyväksyttävistä
kuluista. Jos hanke toteutetaan muualla kuin Luova
Eurooppa -ohjelman jäsenmaissa, tuki voi olla enimmillään 80 % hyväksyttävistä kuluista.

Tuen hakeminen
Access to Markets -tukea haetaan online-lomakkeella, jonka pääset lataamaan seuraavan sivun kautta:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/
support-access-markets-single-actions-2015_en
Tulosten julkaiseminen
Deadline 22.1.2015 →
Hakemusten arviointi: tammi-toukokuu 2015 →
Tieto hakijoille toukokuussa 2015 →
Sopimusten allekirjoitus kesäkuussa 2015.
Hanke voi alkaa aikaisintaan 1.6.2015.
Sopimuksen luonne
Tällä hakukierroksella voi hakea tukea yhden vuoden
eli korkeintaan 12 kuukauden pituisille hankkeille, joten EU:n kanssa solmittava sopimus on yksivuotinen.

Näin unta elämästä

Tulossa olevat hakukierrokset
Tämänhetkisen tiedon (17.11.2014) mukaan muut hakukierrokset julkaistaan seuraavasti.
Nämä ajankohdat saattavat kuitenkin vielä muuttua. Seuraa uutisia sivuiltamme: www.mediadeskfinland.eu
Tuen nimi

Julkaistaan

Hakuaika

Hankekehittelytuki, Slate Funding
Automaattinen levitystuki
Sales Agents -tuki
Co-Production Funds
Hankekehittelytuki, Video Games
Yleisötyö ja elokuvakasvatus -tuki
Online Distribution

Marraskuu 2014
Joulukuu 2014
Joulukuu 2014
Joulukuu 2014
Tammikuu 2015
Tammikuu 2015
Helmikuu 2015

5.2.2015
Huhtikuu 2015
Kesäkuu 2015
Maaliskuu 2015
Maaliskuu 2015
Maaliskuu 2015
Kesäkuu 2015
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B’EST

BALTIC EVENT

yhdistää idän ja lännen

Baltic Event on elokuvatapahtuma, joka alkoi hyvin pienimuotoisena, mutta on kasvanut vuosien
varrella elokuva-alan merkittäväksi kohtauspaikaksi. Tapahtuma tuo yhteen niin elokuvaihmiset
läntisestä Euroopasta kuin idästä: Venäjältä ja sen naapurimaista. Tallinnan marraskuisessa
pimeydessä esitellään melkoinen joukko uusia elokuvahankkeita ja -ideoita ja sovitaan monen
laisia yhteistyösopimuksia. Haastattelimme Baltic Eventin toiminnasta ja historiasta sen
toimitusjohtajaa Marge Liiskeä.

M

illoin Baltic Event järjestettiin ensim
mäisen kerran?
Baltic Event järjestettiin ensimmäisen
kerran Black Nights Film Festivalin
ohessa vuonna 2002 ja silloin se piti sisällään elokuvanäytöksiä ja Works in Progress -osion.
Muu ohjelma on syntynyt tapahtuman oheen vähitellen. Vuonna 2005 organisoimme ensimmäisen CoProduction Marketin ja 2008 järjestettiin ensimmäinen POWR eli workshop pohjoismaisille ja Baltian
maiden käsikirjoittajille. POWR oli itse asiassa ensin
16 H

usean vuoden ajan pohjoismaisten ja Baltian maiden
Media Deskien järjestämä hanke, mutta on nyt osa
meidän ohjelmaamme. Uusin lisä ohjelmistoon on
tuottajille suunnattu Workshop Baltic Bridge East by
West eli lyhyemmin B’EST, joka on ollut mukana vuodesta 2012 alkaen.
Millaiseen tilanteeseen ja tarpeeseen Baltic Event
syntyi 12 vuotta sitten? Millaisena näet silloisen
tilanteen ja nykytilanteen eron?
Vuonna 2002 Baltian maiden elokuva-alan ammattilaiset kävivät vielä taistelua vakiinnnuttaakseen paik-

kansa osana kansainvälistä elokuvamaailmaa. Baltian
maiden elokuvien showcase-esittelylle oli silloin todellinen tarve, koska kansainväliset ostajat ja rahoittajat
olivat suurissa elokuvamarketeissa äärimmäisen kiireisiä, eikä heillä ollut aikaa keskittyä pienten maiden
tarjontaan. Toki ostajat ovat kiireisiä edelleen, mutta
olemme onnistuneet luomaan hyvän ammatillisen
suhteen moniin myyntiagentteihin, levittäjiin, tuottajiin, elokuvarahastoihin ja festivaalivalitsijoihin
näiden vuosien aikana ja olemme kiitollisia ja iloisia
siitä, että he osoittavat vuodesta toiseen kiinnostusta
elokuvateollisuuttamme kohtaan saapumalla Baltic
Eventiin Tallinnaan.
Ehkä suurin ero vuoden 2002 ja 2014 välillä on se,
että 12 vuotta sitten meidän täytyi vakiinnuttaa asemamme sekä toimivana markkina-alueena että elokuvatapahtumana. Tänä päivänä, kilpailevia yhteistuotantomarketteja, rahoitustapahtumia ja muita vastaavia on niin paljon ympäri maailmaa, että meidän täytyy jatkuvasti kehittyä tapahtumana keksimällä uusia
ja haastavia ideoita ja projekteja.
Milloin Baltic Event sai ensimmäistä kertaa
MEDIA-tukea?
Saimme ensimmäisen MEDIA-tuen vuonna 2005 ja
siitä saakka olemme onnistuneet saamaan tukea joka
vuosi. Vuosi 2014 on viimeinen tukivuosi kolmivuoti-

sesta sopimuksesta, joten ensi vuonna haemme uutta
tukea vuosille 2015–2016.
Miten tärkeä Median tuki on Baltic Eventille?
Se on olennaisen tärkeä, kun ottaa huomioon elokuvarahoituksen tilanteen Virossa ja muissa Baltian
maissa. Ilman Media/Luova Eurooppa -tukea olisi
mahdotonta työskennellä ja järjestää tätä tapahtumaa.
Kun aloititte Baltic Eventin, oliko teillä
10-vuotissuunnitelma tai millaiset olivat
tulevaisuuden suunnitelmanne?
Kymmenvuotissuunnitelma kuulostaa todella haastavalta tällä nopeasti muuttuvalla elokuva-alalla. Mutta, tietysti pidemmän tähtäyksen suunnitelmamme
oli nostaa tietoisuutta Baltian maiden elokuvatuotannosta, tuottajista, elokuvantekijöistä ja kaikista alan
ammattilaisista ja sen tavoitteen olemme saavuttaneet melko menestyksekkäästi. Tässä matkan varrella olemme vakiinnuttaneet hyvän työskentelysuhteen
moniin eurooppalaisiin elokuva-alan ihmisiin ja organisaatioihin ja heidän avullaan olemme onnistuneet
pääsemään tavoitteeseemme. Olemme saaneet aikaan
vakaan ammattilaisverkoston.
Yhä useampi ihminen tuntuu olevan kiinnostunut
Baltic Eventistä: voiko tapahtuma enää kasvaa
enempää vai onko se saavuttanut jo rajansa?
Tällä hetkellä meistä tuntuu, että me työskentelem-

POWR-workshop
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Baltic Eventin osallistujat kuuntelevat POWR-workshopin osallistujien pitchauksia

me maksimikapasiteetilla sekä työntekijöiden määrän että taloudellisten resurssien suhteen. Pitäähän
Baltic Event tätä nykyään jo sisällään Co-Production
Marketin, elokuvanäytökset, käsikirjoittajien workshopin POWRin, tuottajien workshopin B’ESTin, joka vuosi vaihtuvan teemamaan, seminaareja, luentoja
ynnä muuta. Me emme halua enää kasvattaa tapahtumatarjontaa emmekä osallistujamäärää, vaan haluamme säilyttää nykyisen laadun ja henkilökohtaisen
suhteen kaikkiin vieraisiimme. Mutta toisaalta, vannomatta paras.
Entäpä numeroina: kuinka paljon osallistujia oli
ensimmäisessä Baltic Eventissä 2002 verrattuna
viime vuoteen 2013?
Vuonna 2002 meillä oli noin 20 rekisteröitynyttä vierasta ja vuonna 2013 vieraiden määrä oli yli 250, joten
kasvu on todellakin huomattava!
Millainen tiimi teitä tekee tätä tapahtumaa? Onko
työntekijämäärä kasvanut kovasti vuosien varrella?
Meidän tiimimme on edelleen pieni ja me kaikki
työskentelemme osa-aikaisina. Jotkut meistä ovat
kiireisiä tapahtuman tiimoilta ympäri vuoden, mutta suurin osa meistä tekee tätä noin 2–3 kuukauden
pituisen jakson ennen tapahtumaa ja osa vain tapahtuman aikana. Kaikenkaikkiaan tiimiimme kuuluu
noin 12 henkilöä.
Millaisena näet Baltic Eventin tärkeyden
Viron elokuva-alalle? Entä kansainvälisesti?
Meistä Baltic Event on maamme elokuva-ammatti18 H

laisille paras mahdollisuus tavata kansainvälisiä toimijoita omalla maaperällä. Tapahtuma on osaltaan
tuonut Baltian maiden elokuvateollisuutta ja sen uusimpia saavutuksia hyvin esiin. Vuosien varrella,
me olemme auttaneet yli 400 hankkeen rahoitusta,
myyntiä tai levitystä askeleen eteenpäin. Esimerkkeinä mainittakoon: Cristian Mungiun 4 months, 3
weeks and 2 days, Sergei Loznitsan In The Fog,
Levan Koguashvilin Blind Dates, Janis Nordsin
Mother, I love you, Adam Szaszin Land of Storms
ja Veiko Õunpuun The Temptation of St Tony ja
Free Range.

Suomesta on osallistunut Co-Production Markettiimme joka vuosi yksi tai kaksi hanketta ja parina
viime vuonna olemme ottaneet suomalaishankkeet
mukaan myös Coming Soon (Works in Progress) -osioon. Baltic Eventiin osallistuneita suomalaishankkeita
ovat mm. Klaus Härön Never Alone ja Miekkailija,
Taru Mäkelän Mieletön elokuu, Aku Louhimiehen
Vuosaari ja 8-pallo, Petri Kotwican Rat King ja
Fleeing Dreams, Jussi Hiltusen Law of the Land
ja monia, monia muita.
Baltic Eventissä näkee yleensä niin paljon suoma
laisia tuottajia, että harvoin heitä on yhtä paljon
kerralla koolla edes Helsingissä. Mistä tämä kertoo?
Te ilmeisesti teette paljon yhteistyötä suomalaisten
tuottajien kanssa? Voitko sanoa, että Baltic Event
on lisännyt yhteistyötä suomalaisten ja virolaisten
tuottajien kesken vai onko tapahtuma tarpeen juuri

siksi, että yhteistyötä on aina ollut ja tapahtuma on
loistava paikka tavata?
On totta, että keskeinen yhteistuottajamaa meille virolaisille on Suomi, joten siinä mielessä meillä on hyvin läheinen ja luonnollinen yhteistyösuhde Suomeen.
Tallinnaan on helppo tulla Helsingistä, joten monet
suomalaistuottajat käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja
tulevat Baltic Eventiin, mistä olemme tosi iloisia.
Maiden väliset rajat eivät merkitse enää nykyään
mitään. Ihmiset työskentelevät keskenään, koska he
kokevat luovaa yhteyttä toisiinsa. Mutta, toki yhteistuotanto-tapahtuma antaa yhteistyölle raamit, hetken,
jolloin hankkeen kaikki tarpeelliset elementit ovat
esillä. Tuottajat ovat valmiita esittelemään hankkeitaan milloin vain, mutta kun pitchaukseen liittyy 16
ennaltajärjestettyä kahdenkeskistä tapaamista kahden
päivän aikana sekä vielä illanvietot päälle, niin se antaa yhteistyölle paljon enemmän mahdollisuuksia todellakin käydä toteen.
Suomen ja Viron elokuvasäätiöillä on aina ollut läheistä yhteistyötä: olemmehan vuosien varrella esitelleet elokuvatarjontaammekin yhdessä erilaisissa marketeissa ja festivaaleilla, järjestäneet yhteisiä vastaanottoja ja muuta vastaavaa. Baltic Event on hyötynyt
myös tästä läheisestä kumppanuudesta. Arvostamme Suomen elokuvasäätiön osuutta tapahtumaamme paljon!
Baltic Event on erittäin hyvin järjestetty ja
tapahtumalla on melko suuresta koostaan
huolimatta pienen ja intiimin tapahtuman tuntu.
Mikä on salaisuutenne?
Kiitos kohteliaisuudesta, arvostamme tuota kommenttia!
Me yritämme luoda henkilökohtaisen suhteen jokaiseen vieraaseemme. Euroopan elokuva-alahan on
sinänsä aika pieni ja me todellakin yritämme kohdella jokaista Tallinnaan tulevaa vierastamme parhaalla
mahdollisella tavalla. Tapahtumassahan on oikeastaan kysymys ”perhetapaamisesta” ja sellaiseen fiilikseen me tähtäämme.
Kerro vähän Baltic Eventin ja B’EST -workshopin
välisestä yhteistyöstä?
B’EST syntyi EU:n Media International -tuen rahoittamasta Baltic Event for East -hankkeesta. Kyseinen
hanke rakentui Sergei Loznitsan palkintoja keränneen
In the Fog -elokuvan ympärille. Vuonna 2012 B’EST
lanseerattiin EAVE-kurssina, johon kuuluu kaksi eril
listä jaksoa. Ensin on viisipäiväinen sessio ennen Baltic Eventiä, jossa osallistujat työstävät projektejaan
tutoreiden johdolla ja saavat neuvoja mm. hankkeen
rahoitukseen ja markkinointiin. Seuraavassa vaiheessa kurssilaiset kehittävät hankkeitaan eteenpäin itse-

Marge Liiske

näisesti sekä käymällä Skype-keskusteluja käsikirjoitus-tutorin kanssa. Tallinnassa workshopiin kuuluvat
tapaamiset tutoreiden kanssa, kaikille avoin pitchaus-tilaisuus ja sen jälkeen kahdenkeskiset tapaamiset
rahoittajien kanssa. B’EST-koulutus on siis laajempi
kokonaisuus, josta Tallinnan workshop on yksi osa;
aiemmin kurssin toinen jakso on pidetty Moskovassa ja Pietarissa.
Meidän työmme itäisten naapurimaidemme kanssa
on ollut yksi tavoitteitamme alusta asti: Baltic Event
on kuin silta läntisen Euroopan ja Venäjän ja muiden
IVY-maiden välillä. Me olemme tuoneet näitä maita
osallistujien tietoisuuteen FOCUS-maaesittelyn kautta useita vuosia ja B’EST on luonnollisen kehityksen
tulos, joka sopii ohjelmaamme. B’EST suuntautuu
näiden kahden alueen välisiin yhteistuotantantoihin.
Miten näet Baltic Eventin tulevaisuuden?
Millaisia suunnitelmia teillä on?
Nyt on ehkä vielä liian aikaista kertoa suunnitelmistamme tarkemmin, mutta tarkoituksena on keskittyä
jatkossa ainakin yleisötyöhön, levitykseen ja käsikirjoittajan työhön. Osana eurooppalaista elokuva-alaa,
me yritämme pysyä vauhdissa mukana.
Kysymykset: Inkeri Lundgren & Kerstin Degerman
Vastaukset: Marge Liiske, Baltic Eventin toimitus
johtaja taustatukenaan Riina Sildos,
Baltic Eventin hallituksen jäsen
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Finnish Film Affair
vie suomalaista
elokuvaa maailmalle
Naapurimaassamme Virossa on järjestetty onnistuneesti Baltic Event -elokuvamarkettia jo
12 vuoden ajan. Suomesta vastaava tapahtuma puuttui, kunnes Finnish Film Affair aloitti
vuonna 2012. Finnish Film Affair lähti alan tarpeista ja tapahtuma tehtiin omannäköiseksi ilman
mitään tiettyä esikuvaa. Nyt kolmen vuoden kokemuksella konsepti tuntuu toimivan ja tekee
suomalaista elokuvaa tunnetuksi eri puolilla maailmaa.

A

luoda kansainvälisiä suhteita omalla maaperällä. Sara
Norbergia ei tarvinnut sen kummemmin suostutella,
vaan hän päätti, että tehdään sellainen tapahtuma.
Erilaisia vaihtoehtoja kaupungista ja ajankohdasta
pohdittiin, mutta lopulta tuntui luontevalta, että uusi
tapahtuma olisi osa kansainvälistä Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalia.
Pohjoismaisella elokuvalla tuntui olevan maailmalla kysyntää, mutta Suomi jäi helposti skandinaapuriensa jalkoihin, joten kukapa meitä ja elokuva-alaamme nostaisi esiin ellemme me itse. Lisäksi mm. Rare
Exports ja Iron Sky -elokuvien maailmalla herätMari Laukkanen

jatus Finnish Film Affairista syntyi vuonna 2011, jolloin Sara Norberg oli aloittanut Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin
toiminnanjohtajana ja järjestänyt ensimmäisen Kotimaisen elokuvan viikon yhdessä alan tekijäjärjestöjen kanssa.
Kotimaisen elokuvan viikon ideana oli näyttää tuoreet kotimaiset elokuvat festivaaliyleisölle englanninkielisin tekstein eli tarjonta oli suunnattu kotimaiselle
yleisölle, mutta ennen kaikkea myös kansainvälisille vieraille. Tapahtuman kuluessa kävi ilmi, että osa
alasta kaipasi Suomeen omaa tapahtumaa, jossa voisi

Finnish Film Affair järjestettiin kolmatta kertaa SES Auditoriossa Katajanokalla.
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Mari Laukkanen

Kaarle Aho, Klaus Härö ja Kai Nordberg esittelivät Finnish Film Affairissa Härön elokuvaa Miekkailija,
joka saa ensi-iltansa vuonna 2015. Tuotanto Making Movies Oy.

tämä kiinnostus antoi uskoa siihen, että tapahtuman
aika on juuri nyt, jotta edellämainittujen elokuvien
aikaansaama hypetys saadaan maksimaalisesti hyödynnettyä.
Yhteistyön tulos
Alusta asti Finnish Film Affair on ollut tapahtuma,
jonka järjestämiseen osallistuu useita tahoja. Pääjärjestäjä on Rakkautta ja Anarkiaa -festivaali, mutta
päärahoittajina mukana ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen elokuvasäätiö. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös Favex, Elokuvatuottajien keskusliitto, Luova Eurooppa -yhteyspiste ja Commission
Helsinki. Myös Ulkoministeriö ja AVEK ovat tukeneet
hanketta. Rakkautta ja Anarkiaa sai ensimmäisen
EU:n MEDIA-tuen viime vuonna. Myös tänä vuonna
se onnistui saamaan EU:n festivaalitukea, nyt uudesta Luova Eurooppa -ohjelmasta ja yli tuplasti viimevuotiseen määrään nähden. Tuki ei kohdistu Finnish
Film Affairiin, vaan festivaalin kuluihin, mutta välillisesti se auttaa tapahtuman järjestämistä, kun festivaalin talous on kunnossa.
Tiivis paketti toimii
Kun Finnish Film Affairia mietittiin, lähdettiin ajatuksesta, että pelkät valmiit elokuvat eivät kansainvälisiä myyntiagentteja, levittäjiä ja festivaalivalitsijoita

Suomeen houkuttele, vaan on oltava myös showcase:
katsaus tulossa oleviin tuotantoihin. Tällaisen Works
in Progress -hankkeen ympärille tapahtumaa alettiin
järjestää ja ensimmäinen Finnish Film Affair näki
päivänvalon syyskuussa 2012. Tapahtuma on alusta asti haluttu pitää lyhyenä ja tiiviinä, sillä myyntiagentit ja levittäjät ovat äärimmäisen kiireistä porukkaa. Kolmipäiväisen tapahtuman rungon muodostavat kolme osiota : Works in Progress -hanke-esittelyt,
Industry Day eli paneelikeskustelu/seminaari vaihtuvasta teemasta ja verkostoitumistilaisuudet eli juhlat
ja saunailta.
Tulijoita riittää
Ensimmäinen Finnish Film Affair kaksi vuotta sitten
toi Suomeen 30 kansainvälistä vierasta, mikä on hyvä saavutus täysin uudelle tapahtumalle. Ulkomaiset
vieraat, joissa painotus on ollut erityisesti kansainvälisissä myyntiagenteissa, pitivät tapahtumaa onnistuneena. He olivat sitä mieltä, että tunnelma oli rento ja
ammatillinen puoli ja verkostoitumispuoli olivat sopivasti balanssissa. Mielenkiintoisesta tapahtumasta sana kiirii aina eteenpäin ja viime vuonna toiseen
Finnish Film Affairiin saatiin houkuteltua paikalle jo
tuplamäärä eli 60 ulkomaista vierasta, suurin osa Euroopasta. Tänä vuonna kutsuttujen vieraiden määrä
kasvoi noin kymmenellä ja vieraita eri puolilta maaH 21

Lauri Hassi

uimaan. Takuulla tämä mieleenjäävä ja ainutlaatuinen
saunakokemus on myös se, mistä moni kertoo eteenpäin omissa verkostoissaan lisäten siten kiinnostusta
Suomea ja kulttuuriamme kohtaan.
Uusi aluevaltaus

Project Development Clinic

ilmaa saapui vajaa 70. Suomalaisia alan ammattilaisia
tapahtumaan osallistui peräti 200.
Historiaa Finnish Film Affairilla on vasta kolmen
vuoden verran, mutta tapahtuma tuntuu löytäneen
muotonsa ja yleisönsä. Osana tapahtumaa on viimeisen kahden vuoden ajan ollut Sibylle Kurzin vetämä
kaksipäiväinen Fine-Tuning Your Pitch -workshop,
jossa Works in Progress -osioon osallistuvat tuottajat
ja ohjaajat ovat saaneet opetusta hyvään pitchaukseen
ja esiintymiseen. Workshopin onnistumista kuvaa se,
että ulkomaiset vieraat pitivät suomalaisten hankkeiden tasoa korkeana, esityksiä mukavan rentoina
ja tunnelmaa innostavana. Sibylle Kurzin kaltaisen
pitchausgurun koulutus tulee varmasti jatkossakin
olemaan tärkeä osa tapahtumaa ja toivottavaa olisi,
että vielä useampi tuottaja-ohjaaja-pari tarttuisi tilaisuuteen saada korkeatasoista sparrausta.
Myös suomalaisten palautteesta kävi ilmi, että tänä
vuonna ulkomaisiin vieraisiin oltiin erittäin tyytyväisiä. Tapahtuman pienuuden ja mutkattoman ilmapiirin ansiosta tuottajien oli helppo lähestyä merkittävien myyntiyhtiöiden edustajia, levittäjiä, toimittajia,
festivaalien edustajia ja muita ulkomaisia vieraita.
Vieraita ei myöskään tarvita yhtään enempää silloin
kuin vieraiden ”laatu” on kohdallaan eli he ovat juuri
niitä tärkeitä ostajia ja kontakteja, joita isoilla festivaaleilla voi vain haaveilla tapaavansa.
Suomi ja sauna
Vaikka Finnish Film Affairin kaltaisessa tapahtumassa ammatilliset kohtaamiset ja hankkeiden esittely on
keskiössä, niin tärkeää on myös kulttuurivaihto sanan
laajassa merkityksessä. Monelle ulkomaan vieraalle
matkan eksoottisinta antia oli Uunisaaren saunailta.
Kaikki eivät saunaan uskaltautuneet, mutta runsaslukuinen joukko päätti ottaa kaiken irti tästä ”once in
a lifetime” -kokemuksesta ja saunan lauteilla oli kansainvälistä väkeä jopa ruuhkaksi asti. Yllättävän moni
myös uhmasi kylmää syysiltaa pulahtamalla mereen
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Suomalaisista tuottajista ja muista alan ammattilaisista osa on toivottanut tapahtuman innolla tervetulleeksi, mutta kaikki eivät ole vielä tapahtumaa löytäneet. Tänä vuonna uusi aluevaltaus oli Project Deve
lopment Clinic, jossa haluttiin antaa erityisesti nuorille ja uransa alussa oleville elokuvantekijöille ja tuottajille mahdollisuus saada palautetta kansainvälisiltä
toimijoilta, ja samalla luoda tuikitärkeitä verkostoja
tulevaisuutta varten. Muutenkin tänä vuonna projektin kehittelyvaihe oli erityisesti huomion kohteena.
Kehittelyklinikka onnistui yli odotusten, joten tänä
vuonna tuntui, että suomalaisista toimijoista saavutettiin aiempaa paremmin niin uusi sukupolvi kuin alan
konkaritkin. Tapahtumaan ilmoittautuneet olivat tänä vuonna aiempaa aktiivisemmin läsnä kaikissa tilaisuuksissa, sillä luentotilat täyttyivät lähes viimeistä paikkaa myöten. On hyvä, että suomalaiset tekijät
osaavat hyödyntää Finnish Film Affairia ja sen vieraita. Onhan tilaisuus luotu alustaksi eri toimijoiden
kansainvälistymishankkeille.
Pieni koko on eduksi
Finnish Film Affairin tuottaja Sanna Kultanen ja työparinsa Sara Norberg toivovat, että rahoitus järjestyy
jatkossakin, sillä tapahtuman tärkeys on siinä, että
kolmen päivän ajan Helsinkiin saapuneet vieraat keskittyvät vain ja ainoastaan suomalaisiin elokuviin ja
niiden tekijöihin. Toki suomalaiset hankkeet pääsevät
esiin myös naapurimaidemme vastaavissa marketeissa Haugesundissa, Göteborgissa ja Tallinnan Baltic
Eventissä, mutta joutuvat silloin kilpailemaan huomiosta kovatasoisten pohjoismaisten, Baltian ja Venäjän
projektien kanssa.
Tulevaisuuden tavoitteena Sara Norberg pitää sitä,
että Finnish Film Affair voi jatkossakin esittää laadukasta ja monipuolista elokuvatarjontaa pienessä ja
intiimissä mittakaavassa. Tapahtuma saa olla eksklusiivinen, kunhan se palvelee parhaalla mahdollisella
tavalla suomalaista elokuva-alaa.
Inkeri Lundgren
Juttua varten on haastateltu
Finnish Film Affairin tuottajaa Sanna Kultasta
ja Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin
toiminnanjohtajaa Sara Norbergia

Commission Helsinki
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ilmikomissioiden päätehtävä on perinteises
ti ollut houkutella toiminta-alueelleen ulkomaisia elokuva- ja TV-tuotantoja sekä välittää paikallisia tuotantopalveluita. Tuotantojen helpottaminen, esimerkiksi erilaisten
kuvaus- ja muiden lupakäytäntöjen yhdenmukaistaminen auttaa myös kotimaisten tekijöiden työtä.
Näin oli ennen. Nyt av-tuotantojen kenttä on murroksessa kun digitalisoituminen muuttaa sisältöjen
tuotantoa ja jakelua. Arvoketjuun tulee mukaan uusia
toimijoita ja liiketoimintamalleja. Entiset toimintatavat eivät enää tuo toivottua tulosta ja rahoitusta tuotannoille haetaan uusista lähteistä. Miten filmikomissiot reagoivat muutokseen?
Vakioratkaisu monissa maissa on ollut tarjota ulko
maisille tuottajille monenlaisia taloudellisia kannustimia. Tuottajat shoppailevat eri puolilla maailmaa
edullisimpien tarjousten perässä ja tuotannot kuvataan siellä, missä se on edullisinta – tietysti edellyttäen, että elokuvan tarina istuu tarjottuun lokaatioon.
Suomalaiset elokuvakomissiot häviävät kannustinkilpailun säännöllisesti, kun suuret tuottajat eivät
edes harkitse kohdetta, joka ei tarjoa rahallista tuotantotukea jossain muodossa. Kannustimiin perustuva komissiotoiminta laajenee jatkuvasti. Viimeisin tulokas on pieni Liettua, joka alkoi tämän vuoden alussa
kasvattaa av-liiketoimintaansa maksamalla tuottajalle
takaisin 20 % Liettuassa käytetystä tuotantobudjetista, minimissään 43.000 euroa per elokuva. Englanti
tarjoaa 25 %, Tsekki ja Unkari 20 % ja joukkoa johtaa
Abu Dhabi 30 %:n tuotantokannustimella.
Kunnes Suomessakin luodaan kannustinkuoppa
umpeen, komissiot joutuvat kisaamaan tuotannoista
altavastaajana. Tällä välin on mietittävä uusia keino
ja saada kansainvälisistä tuotannoista tulovirtoja Suomeen.
Commission Helsingin tehtävänä on komissiotyön
lisäksi mahdollistaa uusien sisältöjen kehitystä. Elokuva- ja TV-bisneksen murroksessa avautuu uusia
mahdollisuuksia, kuten usean jakeluväylän sisällöt,
av- ja pelisisältöjen yhdistelmät, sosiaalisen median
hyödyntäminen, liikkuvan kuvan käyttö esimerkiksi
terveydenhoidossa, erilaiset datan visualisoinnit jne.
Näitä mahdollisuuksia hyödyntäen komission rooli
on edistää digitaalisen sisällöntuotannon kehitystä
ja suomalaisten tekijöiden kilpailukykyä maailmalla.
Tätä silmällä pitäen Commission Helsinki avasi vuoden alussa toimiston LOFT:issa Pasilan Studioilla,

mihin kootaan uudenlainen tuotekehittäjien yhteisö.
Komission verkkosivuille (www.comissionhelsinki.
fi) kootaan kattava listaus metropolialueen tuotantopalveluiden tarjoajista, joista nyt on jo mukana lähes
puolensataa yritystä. Samalla kootaan myös tietokanta julkisen puolen tarjoamista palveluista, esimerkiksi
tieto siitä kuka myöntää kuvausluvat ja miten liikennejärjestelyt hoidetaan. Tuottajien ja kaupungin eri virastojen välistä yhteistyötä kehitetään Happy Filming
in Helsinki-ohjelmalla, jonka puitteissa yhdenmukaistetaan lupakäytäntöjä, hinnoittelua jne. Komissio
pitää myös tiivistä yhteyttä kaupungin matkailutoimijoihin ja av-alan kehittäjiin ja oppilaitoksiin.
Commission Helsingin tavoite on toimia pääkaupunkiseudun sisällöntuotannon kehittäjänä ja tuoda
alueen tarjoamat tuotantomahdollisuudet kansainvälisten markkinoiden käyttöön. Yhteistyö on voimaa
tässäkin asiassa.
Timoteus Tuovinen, komissaari

Commission Helsinki
on maaliskuussa 2015 päättyvä hanke,
jonka aikana on tarkoitus vakiinnuttaa
komissiotoiminta pääkaupunkiseudulle.
Hanketta ohjaa Helsingin kaupungin
Elinkeino-osasto ja komission tehtävänä on tuoda digitaalisten sisältöjen avulla
alueelle uutta liiketoimintaa.
Yhteystiedot:
Commission Helsinki,
Radiokatu 5, 00240 Yleisradio
timoteus.tuovinen@comissionhelsinki.fi
Puh. 0400 622824
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Ajankohtaiset MEDIA-kurssit
Käsikirjoittajille
SOURCES 2 –
Script Development Workshop
Kohderyhmä: Pitkien elokuvien k äsikirjoittajat,
käsikirjoitustiimit, tuottajat, script editorit ja
ohjaajat. Oma ryhmä myös luovien dokumenttien
käsikirjoittajille (sekä teatteri- että tv-levitykseen
tarkoitetut). Käsikirjoittajille suositellaan osallistumista tuottajiensa kanssa.
Koulutuksen sisältö: Ohjelman puitteissa keskitytään erityisesti käsikirjoituksiin, jotka pohjautuvat
kirjoittajien kulttuuriseen ja sosiaaliseen taustaan,
mutta jotka ovat kansainvälisesti kiinnostavia.
Koulutuksen painopisteitä ovat kirjoitusmetodit,
tekstianalyysit ja tekstin työstäminen ja uudelleen
kirjoittaminen.
Kurssiohjelma: Koulutus koostuu viikon workshopista, jossa käsikirjoituksia työstetään eteenpäin.
Workshopin aikana kaksi ryhmää työskentelee pitkän elokuvakäsikirjoituksen ja yksi ryhmä luovan dokumenttielokuvan käsikirjoituksen parissa.
Workshopin jälkeen osallistujat työstävät käsikirjoituksiaan noin 12 viikon ajan, jolloin heillä on mahdollisuus konsultoida Sources-ohjaajansa kanssa ja
lopuksi on vielä yhden päivän seurantatapaaminen
ryhmän kesken.
Vuoden 2015 aikana on kaksi erillistä Script
Development Workshopia. Ensimmäinen on
9.–17.4.2015 Göteborgissa Ruotsissa, toinen
kesäkuussa 2015 Målselvissa Norjassa.
Hinta: Ilmoittautumismaksu 100 euroa/projekti/
kirjoittaja ja osallistumismaksu 2000 euroa/projekti/
kirjoittaja, saman projektin muilta osallistujilta

 inta on 1000 euroa. Hinta sisältää kurssimate
h
riaalin, majoituksen ja ateriat, ei matkakuluja.
Hakeminen: Hakuaika kevään workshopiin
päättyy 1.12.2014.
Yhteystiedot:
info@sources2.de
www.sources2.de

Hankekehittely ja tuotanto
Production Value 2015 –
The European Scheduling &
Budgeting Workshop
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu apulais
ohjaajille, linjatuottajille ja tuotantopäälliköille.
Kurssiohjelma: Kurssin ideana on käydä läpi todellisten elokuvahankkeiden budjetteja hyvin käytännönläheisesti ja miettiä, miten budjetista saa kaiken
irti. Kurssille otetaan 6 linjatuottajaa ja 6 apulaisohjaajaa sekä 12 tuottajaa ja ohjaajaa. Seuraava k urssi
järjestetään 10.–18.1.2015 Helsingissä. Kurssin
järjestäjänä toimii sveitsiläinen Focal, joka järjestää
kurssin yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön kanssa.
Hinta: Kurssin hinta on 1000 euroa tuotantoyhtiössä
työskentelevälle ja 800 freelancerille.
Hinta sisältää ruoan ja majoituksen, ei matkoja.
Hakeminen: Hakuaika kurssille päättyy 15.11.2014.
Hakemuksen tulee sisältää CV ja vapaamuotoinen
kirje, jossa kertoo, miksi hakee kurssille.
Yhteystiedot:
info@focal.ch
www.productionvalue.net

Tukea kurssimaksuun!
AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) tukee av-alan ammattilaisten
jatko- ja täydennyskoulutusta. Hakiessasi jollekin Media-ohjelman tukemalle kurssille,
voit tiedustella mahdollisuutta koulutusapurahaan AVEKista Juha Samolalta,
puh. 09 4315 2350, juha.samola@avek.kopiosto.fi.
Kaikki Median tukemat kurssit löydät osoitteesta:
in English: http://www.mediadesk.fi/filez/media-trainingguide2014-web.pdf
ja suomeksi: http://www.mediadesk.fi/kurssit.shtml
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Johtaminen,
rahoitus ja lakiasiat
Essential Legal Framework:
Digital Strategies
– Financing, Marketing
and Distributing 2.0
Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu tuottajille,
levittäjille, commissioning editoreille,
myyntiagenteille jne.
Kurssiohjelma: Nelipäiväisen seminaarin tarkoituksena on antaa tuottajille ja levittäjille mahdollisimman käytännönläheistä tietoa siitä, miten parhaiten
hyödyntää digitaalisen maiseman muutokset omassa
työssään. Kurssilla käsitellään mm. digitaalisuuteen
liittyviä tekijänoikeus ja muita lakiasioita, digitaalisen sisällön lisensointia, kaupallisia malleja, markkinointia ja brändäystä. Kurssilla käydään myös läpi
erilaisia levitystapoja, kuten VOD, ja r ahoittamista
crowd sourcingin kautta sosiaalisissa medioissa.
Kurssi järjestetään 3.–7.12.2014 Berliinissä.
Hinta: Kurssi maksaa 1250 euroa sisältäen kurssimateriaalin, majoituksen ja täysihoidon. Jos samasta
yhtiöstä osallistuu toinen henkilö, on hinta hänelle
990 euroa. Jos hankkii itse majoituksen, on hinta
kurssista + aterioista 770/590 euroa.
Hakeminen: Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä eli kannattaa olla ajoissa liikkeellä.
Ilmoittautumiset viimeistään noin kaksi viikkoa ennen seminaaria. Kurssille otetaan 30 osallistujaa.
Yhteystiedot:
radojevic@epi-medieninstitut.de
www.epi-media.eu

kurssimateriaalin ja ateriat, ei matkoja ja
majoitusta, joiden järjestelyt Cartoon kyllä hoitaa.
Hakeminen: Hakuaika kurssille päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua eli marraskuussa 2014.
Osallistujia otetaan 80–100.
Yhteystiedot:
yolanda.alonso@cartoon-media.eu
tai marc.vandeweyer@cartoon-media.eu
www.cartoon-media.be/MASTERS/fin_index.php

Dokumenttikurssit

cartoon
digital

Documentary Campus
Masterschool 2015
Kohderyhmä: Dokumenttielokuvien kirjoittajat,
ohjaajat ja tuottajat sekä commissioning editorit
Kurssiohjelma: Koulutuksen aikana osallistujat
kehittävät dokumenttiprojektejaan, joilla on
potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla. Kurssi
on myös hyvä kanava luoda verkostoa muihin
dokumentaristeihin ja rahoittajiin. Koulutus
any
ic h , G e rm
1 3 , M u n joista kolmessa
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koostuu neljästä
workshopista,
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aiheena on kehittely ja yhdessä rahoitus. Jokaisella
osallistujalla on k aksi tutoria projektikehittelyn ja
käsikirjoittamisen aikana.
Kurssin ensimmäinen worskhop on 2.–6.6.2015
Sheffieldissä Isossa-Britanniassa, kolmas workshop
lokakuussa Leipzig Networking Days -tapahtuman
aikaan ja silloin osallistujat esittelevät hankkeensa
and
suurelle joukolle kansainvälisiä commissioning
ractiveViimeinen rahoitukseen keskittyvä
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Projekti: Projektin pitää olla sopiva intensiiviseen
käsikirjoituksen kehittelyyn ja siinä tulee olla potenAnimaatioalalle
tiaalia kansainväliseen levitykseen. Dokumenttihanke, jolla hakee koulutukseen, voi olla tv-sarja, pisteCartoon Business
ohjelma, luova dokumentti tai multiplatform-hanke.
Kohderyhmä: tuottajat, levittäjät, tv-yhtiöiden
Hinta: Documentary Campus Masterschool kustanrahoittajat ja ostajat, animaatiostudioiden johtajat ja
taa kaikki opetuksesta aiheutuvat kulut. Osallistujat
ohjaajat
maksavat majoitus- ja matkustuskulut. Projektin
Kurssiohjelma: Cartoon Business - seminaarissa
kehittelyn kustannukset pitää maksaa takaisin
(ennen nimellä Cartoon Finance) käydään läpi
rahoittajille heti kun kehitetyt projektit menevät
julkisia ja yksityisiä animaatioalan eurooppalaisia
tuotantoon. (Kulut ovat osa tuotannon budjettia.)
rahoituslähteitä sekä eurooppalaisella, kansallisella
Hakeminen: Kurssille tulee hakea viimeistään
että alueellisella tasolla. Fokuksessa tässä seminaa30.11.2014. Kurssille valitaan 16 projektia ja projekrissa ovat animoidut tv-sarjat ja niiden rahoitus ja
tin kanssa voi osallistua esim. ohjaaja ja tuottaja.
myynti. Kurssi pidetään 2.–4.12.2014 Bordeauxissa,
Yhteystiedot:
Ranskassa.
info@documentary-campus.com
Hinta: Kurssin hinta on 500 euroa. Hinta sisältää
www.documentary-campus.com

Cross-media entertainment
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Anima Boutique on saanut hanke
kehittelytukea Kikattava
kakkiainen -animaatiolle.
Hankkeesta tehtävää peliä on
tuettu Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Foorumeita Euroopassa
Cartoon Movie
4.–6.3.2015 Lyon, Ranska
Cartoon Movie on pitchaus- ja yhteistuotanto-
foorumi pitkille animaatioelokuville.
Cartoon Moviessa esitellään kahden päivän a ikana
noin 60 hanketta neljässä eri kategoriassa: konseptivaihe, kehittelyvaihe, tuotantovaihe ja valmiit elokuvat. Jos haluat hakea Cartoon Movieen omalla hankkeellasi, lähetä hakemus viimeistään 26.11.2014.
Lisätietoja: www.cartoon-media.eu
Pitching du Réel
21.–23.4.2015 Nyon, Sveitsi
Pitching du Réel on Visions du Réel -festivaalin
(17.–25.4.) yhteydessä pidettävä dokumenttielokuva
foorumi, jota on järjestetty vuodesta 2006 saakka.
Foorumiin voivat hakea pitkät luovat dokumentti
elokuvat kaikkialta maailmasta. Noin 150 hake
muksen joukosta mukaan valitaan 15 hanketta.
Deadline hakemuksille on 15.12.2014.
Lisätietoja: www.visiondureel.ch/
docm/pitching-du-reel
The Financing Forum
for Kids Content
10.–12.3.2015 Malmö, Ruotsi
The Financing Forum for Kids Content on kolmipäiväinen yhteistuotantofoorumi lastenelokuville.
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 apahtumaan valitaan 20–30 hanketta, joita
T
esitellään kansainvälisille rahoittajille, levittäjille ja
tuottajille. Tapahtumassa on myös workshoppeja,
seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia.
Ilmoittaudu mukaan oman hankkeen kanssa tai
tarkkailijaksi viimeistään 11.12.2014.
Lisätietoja: www.thefinancingforum.com

Eurimages
Eurimages on Euroopan Neuvoston
alainen rahasto, joka tukee yhteistuotantoja
ja eurooppalaisen elokuvan levitystä.
Seuraavan tuottajille ja levittäjille suunnatun
hakukierroksen deadline on 15.1.2015.
Yhteistuotantotuen muut vuoden 2015 hakuajat ovat 21.4.2015, 25.8.2015 ja 20.10.2015.
Tarkat tukiohjeet ja lisätietoja osoitteesta:
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/
default_en.asp
tai Suomen Eurimages-jäseneltä
Petri Rossilta, petri.rossi@ses.fi.

YHTEYSTIEDOT
Suomessa:
Luova Eurooppa / Media

c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi
www.mediadeskfinland.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Luova Eurooppa / Kulttuuri

c/o CIMO
käyntiosoite:
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
postiosoite: CIMO, PL 343, 00531 Helsinki
Vastaava asiantuntija Hanna Hietaluoma-Hanin
puh. 0295 338 540
hanna.hietaluoma-hanin@cimo.fi
Ohjelma-asiantuntija Riikka Koivula
puh. 0295 338 509
riikka.koivula@cimo.fi
Tavoitat myös osoitteesta:
kulttuuri@cimo.fi
www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa

Brysselissä
Euroopan Unionin Luova Eurooppa / Media
Media - EACEA:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Yleisö- ja elokuvakasvatustuki
EACEA-MEDIA-AUDIENCES@ec.europa.eu

Postiosoite:
Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1
BOUR / BOU2*
BE-1049 Brussels

Video on Demand -tuki
EACEA-MEDIA-ONLINE@ec.europa.eu

Käyntiosoite:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Rue Colonel Bourg 135/139
B – 1140 EVERE, Belgium

Yhteistuotantorahastotuki
EACEA-MEDIA-COPROD-FUNDS@ec.europa.eu
Levitystuet, Sales Agents, Europa Cinemas
Päällikkö Gael BROZE
Harkinnanvarainen levitystuki
EACEA-DISTRIBUTION-SELECTIVE@ec.europa.eu

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu.

Automaattinen levitystuki
EACEA-DISTRIBUTION-AUTOMATIC@ec.europa.eu

Agencyn EACEAn Media-yksikön johtaja
Sari VARTIAINEN

Sales Agents -tuki
EACEA-DISTRIBUTION-SALESAGENTS@ec.europa.eu
Festivaalituki, Access to Markets -tuki, Koulutustuki
Päällikkö Soon-Mi PETEN

Hankekehittely (Single projects, Slate funding,
Hankekehittelytuki peleille)
Päällikkö Virve INDRÉN
Pohjoismaiset hakemukset:
Virve INDRÉN
EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@ec.europa.eu
TV-levitystuki, Yleisö- ja elokuvakasvatustuki,
VOD-tuki, Yhteistuotantorahastotuki
Päällikkö Matteo SOLARO
Tv-levitystuki
Pohjoismaiset hakemukset
Monica GALERIU
EACEA-MEDIA-TV@ec.europa.eu

Access to Markets -tuki
EACEA-MEDIA-MARKETS@ec.europa.eu
Festivaalituki
EACEA-MEDIA-FESTIVALS@ec.europa.eu
Koulutustuki
EACEA-MEDIA-TRAINING@ec.europa.eu
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu
Komission Media-yksikön johtaja
Lucia Recalde Langarica

Kannen kuva: Muumit Rivieralla, ohjaus Xavier Picard, tuotanto Handle Productions/Hanna Hemilä.
Elokuva on saanut Median hankekehittelytukea vuonna 2012. Elokuvan Suomen ensi-ilta oli 10.10.2014.
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www.mediadeskfinland.eu

