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katsaus vuoteen 2012 / 2012 – The year in review

2012 waS in many wayS a harvest year for 
the film industry when perseverance bore 
fruit. it was another record breaking year for 
domestic admissions in cinemas. many con-
ductive components contributed to this suc-
cess but it was also overshadowed by the 
uncertain future of public film funding.

in 2012 domestic films reached a record-
breaking audience of 2,4 million cinema 
admissions, the highest in the era of mod-
ern cinema statistics. The domestic market 
share was 28 percent, an impressive figure 
even on a European scale. in fact it was the 
fourth highest domestic market share in 
the Eu and over twice the European average 
of 13 percent. strong domestic films also 
increased total cinema attendance by 19 
percent from the previous year, the biggest 
hike in the Eu.

The number of domestic premieres has 
increased. in 2012 a total of 26 fiction and 
10 documentary films were released in cine-
mas. The growing number of new films has 
allowed for more versatile programming 
serving many different types of audiences: 
from children’s films to science fiction and 
from art house films to internationally inter-

irina krohn
Toimitusjohtaja / managing director

vuoSi 2012 oli monella 
tavalla elokuva-alalla 
sadonkorjuun vuosi. Pitkä-

jänteinen työ kantoi hedel-
mää. Elokuvateattereissa 

tehtiin jälleen tilastoidun ajan 
kotimainen katsojaennätys. 

menestykseen vaikutti monta edis-
tävää osatekijää, mutta samanaikaisesti 

menestystä varjosti julkisen elokuvarahoi-
tuksen tulevaisuuden epävarmuus. 

Vuonna 2012 kotimaiset elokuvat saavut-
tivat elokuvakäyntien tilastoidun ajan ennä-
tyksen; katsojia oli kaiken kaikkiaan noin  
2,4 miljoonaa, 28 prosenttia kaikista eloku-
vakäynneistä. Tämä on erittäin kova luku 
myös eurooppalaisittain; kotimainen katso-
jaosuutemme oli Euroopan unionin neljän-
neksi korkein ja yli kaksi kertaa korkeampi 
kuin kaikkien Euroopan maiden keskimää-
räinen kotimainen katsojaosuus, joka oli  
13 prosenttia. Vahvat kansalliset elokuvat 

nostivat myös koko elokuvissa kävijöiden 
kokonaismäärän nousuun. olimme Eu- 
maiden kovin kasvaja katsojaluvuissa;  
19 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kotimaisten elokuvien ensi-iltojen määrä 
on kasvanut. Vuoden 2012 aikana ensi-
iltansa sai yhteensä 26 kotimaista näytel-
mäelokuvaa ja 10 kotimaista dokumentti-
elokuvaa. lisääntynyt elokuvien määrä on 
mahdollistanut myös eri yleisöjä palvele-
van laajemman lajikirjon; lastenelokuvista 
science fictioniin ja taide-elokuvasta kan-
sainvälisen tason draamaan sekä yleisöä 
kiinnostaviin dokumenttielokuviin. 

myös julkisen vallan panostukset toimi-
alan kehittämiseen selittävät vuoden 2012 
menestystä. Pienten ja keskisuurten paik-
kakuntien teattereiden digitoinnin myötä 
kotimaiset ensi-illat ovat saatavilla alueel-
lisesti merkittävästi kattavammin kuin fyy-
sisten elokuvakopioiden aikakaudella. Tätä 
havainnollistaa nordisk Filmin levittämien 

koko perheen animaatioiden, niko-eloku-
vien avaukset, jotka ovat molemmat olleet 
vuoden laajimpia avauksia. Tänä vuonna 12. 
lokakuuta ensi-iltaan tullut niko 2 – lentäjä-
veljekset nähtiin avausviikonloppunaan 115 
valkokankaalla, kun taas vuonna 2008 niko 
– lentäjän poika avasi vuoden korkeimmalla 
kotimaisella kopiomäärällä, 66 elokuvasalissa. 

digitoinnin ansiosta voidaan sanoa, että 
maaseututeatterit elävät renessanssiaan. 
niiden elävöittävä vaikutus koetaan alueel-
lisen tasa-arvon parantumisena. Toimiva 
ja elinvoimainen elokuvateatteri rakentaa 
yhteisön. digitoitu elokuvasali voi myös toi-
mia esityspaikkana muulle kulttuuritarjon-
nalle, välittyyhän sitä kautta esimerkiksi 
konsertteja, teatteria ja oopperaa. laajen-
tunut elokuvateatterijakelu on korostanut 
dokumenttielokuvan asemaa osana elokuva-
taidetta, missä huippulaatuinen kuva ja ääni 
kuljettavat katsojan maailmoihin jonne ei 
muuten pystyisi matkaamaan. 

esting dramas and popular documentaries. 
The investments from the public sector 

also contributed to the success of 2012. The 
digitization of cinemas in smaller communi-
ties with public support has enabled a much 
wider release for domestic premieres than in 
the age of heavy film prints. a good example 
is the release of two domestic family anima-
tions, distributed by nordisk Film, both with 
the most opening screens for a domestic 
film of their respective release years: niko 
and the way to the stars opened in 2008 
with 66 copies when its sequel niko 2 –  
little Brother, Big trouble was released last 
year on october 12th on 115 cinema screens.

The digitization process has brought 
about a kind of renaissance for rural cine-
mas. Their enlivening effect is seen as an 
improvement on regional equality. a func-
tioning, dynamic cinema builds a commu-
nity. a digital cinema also functions as  
a venue for other cultural content such as 
concerts, theatre and opera. more compre-
hensive distribution has highlighted the sta-
tus of documentary films in cinema, where 
high quality picture and sound transport the 
audience to worlds otherwise unreachable.
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Suomen elokuvaSäätiön tehtävänä  
on edistää korkeatasoista, monipuolista ja 
omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. 
Elokuvasäätiö myöntää tukea elokuvien 
ammattimaiseen tuotantoon sekä jakeluun 
ja vastaa suomalaisen elokuvan kulttuuri-
viennistä. säätiön tukivarat tulevat koko-
naisuudessaan valtion talousarviossa Veik-
kauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 
elokuvataiteen edistämiseen osoitetusta 
määrärahasta.

Vuonna 2012 elokuvasäätiö jakoi 
yhteensä 26,7 miljoonaa euroa erilaisina  
elokuva-alan tukina. Tukea jaettiin noin  
0,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. 
Kaiken kaikkiaan myönteisiä tukipäätöksiä 
tehtiin vuoden aikana 991 kappaletta edel-
lisvuoden 889 verrattuna. 

Vuonna 2012 säätiö sai ministeriöltä  
erityismäärärahan televisiotuotantojen 
käännöstukea varten. Tuen tarkoituksena 
on parantaa kotimaisten televisiotuotanto-
jen kansainvälistä levitystä ja sitä jaettiin 
yhteensä 31 740 euroa 10 hankkeelle.

Tuotantotukea myönnettiin 86 elokuva-
projektille (72 vuonna 2011) yhteensä  
15 202 920 euroa (+8 % vuoteen 2011 verrat-
tuna). Tuotantotukea saaneiden hankkeiden 
tuottajista 30 prosenttia oli naisia (2011:  
23 %). Käsikirjoittajista naisia oli 25 prosent-
tia (2011: 28 %) ja ohjaajista 26 prosenttia 
(2011: 24 %).

the FinniSh Film FounDation’S task is to 
promote versatile and original Finnish film 
production of high quality. The Film Founda-
tion allocates support for the professional 
production and distribution of films and is 
also responsible for the cultural export of 
Finnish films. The Foundation receives its 
funding from lottery and pools funds allo-
cated for the promotion of cinema in the 
state budget.

in 2012 The Finnish Film Foundation 
handed out 26,7 million euros in support for 
the film industry, which is 0,5 percent more 
than in 2011. in total the Foundation gave 
support to 991 applicants in 2012 compared 
to the 889 in 2011.

in 2012 The Film Foundation received an 
additional appropriation from the ministry of 
Education and Culture for Television Transla-
tion support. The subsidy is intended for the 
translation costs of Finnish television pro-
grams aiming to advance the international 
sales of domestic television projects. in total 
10 applicants received 31 740 euros.

a total of 15 202 920 euros of produc-
tion support was granted to 86 films (72 in 
2011) which is an increase of 8 percent from 
the previous year. of those 86 projects, 30 
percent were produced by women (23 % in 
2011), 25 percent written by women (28 %  
in 2011) and 26 percent directed by women  
(24 % in 2011).

Suomen elokuvasäätiö / The Finnish Film Foundation Suomen elokuvaSäätiön tukitoiminta 2010 – 2012 / suBsidiEs granTEd By ThE Finnish Film FoundaTion 2010 –2012

2012= hakemukset / applications

kpl / no. kpl / no. euro kpl / no. euro kpl / no. kpl / no.
= Päätökset / subsidies€

€ €
2011 2010

Suomen elokuvaSäätiön  
tukien jakautuminen 2012  

ThE Finnish Film FoundaTion’s  
suPPorT By CaTEgory 2012 

Tuotanto / Production  84 % 
Esitystoiminta / Exhibition  9 % 
Kulttuurivienti / Cultural export  2 % 
levitystoiminta / distribution  2 % 
Festivaalit / Festivals  2 % 

€

kpl / no. euro           
Käsikirjoitustuki / scriptwriting support 279 235 919 560 253 176 799 680 291 168  809 000 
Kehittämistuki / development support 182 144 3 304 666 155 134 2 661 554 159 118  2 262 900 
Tuotantotuki / Production support 136 86 15 202 920 92 72 14 066 595 123 80  12 928 452 

markkinointi- ja levitystuki  
marketing & distribution support 43 47 2 249 800 43 36 1 582 200 24 21  1 230 600 
jälkituki / Post-release support 6 6 810 393 11 11 1 353 152 8 8  913 753 

tuotannon tuki yhteensä 
total support for production 646 518 22 487 339 554 429 20 463 181 605 395  18 144 705 
           
kulttuuriviennin tuki / Cultural export support 241 240 660 686 205 189 660 059 174 159  553 905 
           

Elokuvateattereiden digitalisointi  
Cinema digitalisation 47 46 1 543 419 55 51 2 266 546 47 21  953 000 

Elokuvateattereiden kunnostus- ja laitehankintatuki  
Cinema modernisation and equipment support 30 28 559 279 21 17 445 253 23 38  979 718 

Elokuvateattereidn toimintatuki  
operational support for cinemas 76 79 390 600 85 79 385 330 78 74  355 500 

esitystoiminnan tuki yhteensä  
total support for exhibition 153 153 2 493 298 161 147 3 097 129 148 133  2 288 218 
           

dVd markkinointi- ja levitystuki  
dVd marketing and distribution support 51 39 241 000 32 31 157 400 66 66  197 700 
lisäkopiotuki / additional release prints support 8 8 54 970 16 16 101 013 8 8  80 500 
maahantuontituki / Film import support 25 16 183 261 30 17 191 700 24 18  171 000 

levitystoiminnan tuki yhteensä  
total support for distribution 84 63 479 231 78 64 450 113 98 92  449 200 
           
Festivaalituki / Film festival support 7 7 561 500 12 7 540 000 7 7  530 000 
           
yhteenSä / total 1 131 981 26 682 054 1 010 836 25 210 482 1 032 786  21 966 028 
           
erillismäärärahat / additional appropriations 17 10 31 740 55 53 958 656 60 62  1 802 094 
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Tuotantotuki  
Production support

Tuotantoyhtiö 
Production company

ohjaaja  
director

Suomen elokuvaSäätiön myöntämät tuotantotuet 2012  
ProduCTions suPPorTEd By ThE Finnish Film FoundaTion in 2012

 Pitkä Fiktio / FeatuRe-lenGth FiCtion 
21 tapaa pilata avioliitto / 21 Way to ruin a marriage dionysos Films oy johanna Vuoksenmaa 1 195 475 € 595 000 €
8 pallo / 8-ball Blind spot Pictures oy aku louhimies 1 300 016 € 650 000 €
rakkauden rasvaprosentti / The Body Fat index of love matila röhr nordisk oy mikko Kuparinen 1 450 000 € 700 000 €
leijonasydän / heart of a lion helsinki-filmi oy dome Karukoski 1 500 000 € 750 000 €
nightmare – Painajainen merellä / nightmare Fremantlemedia Finland oy marko äijö 459 529 € 200 000 €
3 simoa / simo Times Three it´s alive Productions Teemu nikki 21 500 € 16 500 €
ajomies Elokuvayhtiö oy aamu ab jP Passi 469 129 € 280 000 €
Kekkonen – hän tulee / Village People solar Films inc. oy marja Pyykkö 1 440 000 € 700 000 €
Kalevala seppä Callahanin Filmimaailma oy jari halonen 286 012 € 195 000 €
miesten välisiä keskusteluja / Conversations Between men Vegetarian Films osuuskunta jarmo lampela 37 074 € 25 900 €
oppipoika / The disciple långfilm Productions Finland oy ulrika Bengts 1 374 000 € 600 000 €
Tumman veden päällä / above dark Waters solar Films inc. oy Peter Franzén 1 380 712 € 660 000 €
ainoat oikeat / The only ones yellow Film & TV saara Cantell 1 449 844 € 720 000 €
aikuisten poika  Edith Film oy juha lehtola  1 201 000 € 800 000 €
Egyptin prinsessa / The Princess of Egypt making movies oy jan Forsström 526 388 € 320 000 €
dagmamman Kinotar oy Klaus härö 799 091 € 140 000 €
Palsa First Floor Productions oy Pekka lehto 127 924 € 60 000 €
Kristuksen morsian Production house oy Kari Paljakka 530 000 € 300 000 €
Werther Vegetarian Films osuuskunta jarmo lampela 325 588 € 190 000 €
huojuva kuu / restless moon inland Film Company sami laitinen 374 259 € 257 820 €
onneli ja anneli / joy and jill Zodiak Finland oy saara Cantell 1 639 000 € 750 000 €
 yhteiStuotannot enemmiStöoSuuDella / majoRity Co-PRoDuCtionS    
mieletön Elokuu / august Fools (CZ, no) Kinosto oy Taru mäkelä 2 016 831 € 800 000 €
rölli ja kultainen avain / rolli and the golden Key (ru) matila röhr nordisk oy Taavi Vartia 2 135 328 € 700 000 €
isänmaallinen mies / a Patriotic man (hr) art Films production aFP oy arto halonen 1 731 925 € 800 000 €
Betoniyö (sE, dK) / Concrete night oy Bufo ab Pirjo honkasalo 1 520 964 € 800 000 €
 yhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoRity Co-PRoDuCtionS    
Clownwise (CZ, sK, lu) Kinosto oy Viktor Taus 2 148 099 € 160 000 €
The role of a lifetime (ru, By) oy Bufo ab Konstantin lopushansky 1 594 000 € 12 000 €
Pioneer (no, sE, dE, Fr) matila röhr nordisk oy Erik skjoldbjærg 5 555 559 € 150 000 €
i Won´t come back (ru-By-EE) helsinki-filmi oy ilmar raag 1 300 000 € 100 000 €
lisa limone (EE) oy Bufo ab mait laas 1 195 081 € 140 000 €

härmä / onCE uPon a TimE in ThE norTh
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Tuotettu osana suomen elokuvasäätiön, ylEn ja aVEKin novellielokuva 2012 -lyhytelokuvahanketta / Produced as part of The Finnish Film Foundation, aVEK and ylE's novella Film 2012 project     
Tuotettu osana suomen elokuvasäätiön, ylEn ja aVEKin "hetki hauskaa!" -lyhytelokuvahanketta / Produced as part of The Finnish Film Foundation, aVEK and ylE's "glimpse of joy" short film project    

     
lasse majas detektivbyrå – de sju underverken (sE) Kinoproduction oy Valter söderlund 1 387 000 € 100 000 €
 yhteenSä / total    12 672 220 €
    
 Dokumenttielokuvat / DoCumentaRieS
Tuulensieppaajat / The Wind Catchers helsinki-filmi oy amir Escandar 231 500 € 122 000 €
naapurit Elokuvatuotantoyhtiö made oy Tuija halttunen 168 155 € 80 000 €
hukkamies / Wolfman oktober oy juha suonpää 200 000 € 108 000 €
Kotia Kohti / a new home Kinoproduction oy juan reina  150 363 € 74 000 €
olga / The road to dignity saamifilmi oy Paul-anders simm 260 366 € 97 000 €
Kuningas litmanen / jari litmanen, The King  marianna Films oy arto halonen 335 475 € 132 000 €
Tavarataivas / my stuff unifilm oy Petri luukkainen 300 020 € 198 000 €
alcan highway Elokuvatuotantoyhtiö made oy aleksi Bardy 218 988 € 115 000 €
Woman on hold helmi Films oy salla sorri & jessie Chisi 244 067 € 147 000 €
american Vagabond For real Productions oy susanna helke 340 319 € 117 000 €
nuudelit / noodles rT documentaries oy ulla Turunen 129 405 € 70 000 €
sula mahdottomuus illume oy ilkka rautio  118 543 € 55 000 €
matkamuistoja ilokuva, naukkarinen&Co lasse naukkarinen  64 236 € 25 000 €
Tolonen gateway Films oy lasse Keso 142 903 € 56 000 €
Voices of the poor Videokuu oy Benjamin oroza 112 300 € 56 000 €
Kiitotie / Via air illume oy Elli rintala  103 804 € 65 000 €
Tori portaat kirkko / square stairs Church Zone2 Pictures oy heikki T. Partanen 107 000 € 35 000 €

  inka achté & 
alppikatu 25 For real Productions oy marika Väisänen 135 778 € 90 000 €
Kuuden päivän juoksu / six day race Kinotar oy mika Taanila 82 150 € 50 000 €
disko / disco Filmimaa oy selma Vilhunen  45 559 € 27 000 €
Perukka Filmimaa oy markku heikkinen 48 478 € 30 000 €
jalkapallomaa / Football Country Flatlight Films oy Teppo airaksinen 105 800 € 62 000 €
muisteja / remembrance illume oy Peter von Bagh 112 295 € 65 000 €
say sing Vaski Filmi oy Kuang-Chong yu 232 031 € 70 000 €
 yhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoRity Co-PRoDuCtionS    
ana and i (Es) Vaski-Filmi oy Primavera m. ruiz 160 000 € 28 000 €
mercy mercy (dK) helsinki-filmi oy Katrine W. Kjær 395 000 € 24 000 €
in the Country (sE) mouka Filmi oy anders jedenfors 347 000 € 45 000 €
a Chair Fit For an angel (Ca) Poetry in motion oy raymond saint-jean 307 000 € 55 000 €
happiness (Fr) making movies oy Thomas Balmès 752 818 € 50 000 €

     
doXwise (dK) napafilms oy hamy ramezan 260 794 € 32 170 €
 yhteenSä / total    2 180 170 €
    
 lyhytelokuvat / ShoRt FiCtion 
Kilpisjärvellä oy Bufo ab axel straschnoy 51 800 € 20 000 €
jäminkipohja* otto Tuotanto oy mika Kurvinen  179 800 € 110 000 €
afrikan tähdet* / stars of africa* Funfar Films oy mika hotakainen 180 000 € 110 000 €
Käsilaukku* / handbag* Elokuvayhtiö oy aamu ab mikko myllylahti 174 095 € 110 000 €
Taskuparkki* inland Film Company oy heikki Kujanpää 50 000 € 35 000 €
a date making movies oy jenni Toivoniem 114 543 € 70 000 €
ghost Train Elokuvatuotantoyhtiö made oy naima mohamud  50 000 € 35 350 €
nymfit (12 x 45 min) / nymphs (12 x 45 min) Fisher King Production oy mikko oikkonen  2 160 000 € 150 000 €
Eskapistit oy Bufo ab niklas lindgren  12 564 € 8 000 €
Conversation Pieces askel Tuotannot oy jani ruscica 69 529 € 25 000 €
Fatima Filmimaa oy naima mohamud 183 537 € 120 000 €
after Everything – kaiken jälkeen / after Everything Kristallisilmä oy Pekka sassi 149 570 € 91 000 €
Paratiisin avaimet / Keys of heaven For real Productions oy hamy ramezan 247 160 € 150 000 €
jussi** Tuffi Films oy jukka Kärkkäinen  60 300 € 35 000 €
Fasisti** TaCK Films oy Taneli mustonen  50 000 € 35 000 €
Verhon takaa** / Behind a Curtain** it's alive Productions oy Teemu nikki 50 000 € 35 000 €
hyvä ihminen** matila röhr nordisk oy Paula Korva 51 392 € 35 000 €
 lyhyet animaatioelokuvat ja -SaRjat / ShoRt animation FilmS anD SeRieS    
osumia ja huteja / hits and misses Filmiteollisuus Fine oy Kai lappalainen 30 427 € 20 000 €
hummeri nimeltä Frank / Frank the lobster Edith Film oy mika Purola  100 000 € 70 000 €
in love with amelia Earhart osuuskunta animaatiokopla leena jääskeläinen  21 155 € 10 000 €
Kenkähullu hallava Filmi oy Christer lindström 90 162 € 63 000 €
Kikattava kakkiainen (10x5min) / gigglebug (10x5min) anima Boutique joonas utti 141 500 € 75 000 €

  hannamari luukkanen, 
  meri mort & 
mimmit animaatiot (6x5min) mimmit music oy Pauliina lerche 73 329 € 25 000 €
dog'y'dog Christmas anima Vitae oy luca Bruno  100 876 € 40 000 €
 yhteenSä / total    1 527 350 €

*
**
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suomen elokuvasäätiö / The Finnish Film Foundation
ulkomainen rahoitus / international financing 
levitysyhtiö / distribution company 
Televisioyhtiö / Television company
Tuotantoyhtiö / Pruduction company
nFTF, Eurimages, media
muu kotimainen rahoitus / other domestic financing

elokuvaSäätiön tukimääRäRahat nou-
sivat vuonna 2012 noin kolmella prosentilla 
edellisvuodesta. hankkeiden kehittelyn  
voimakasta rahoitusta jatkettiin pitkien ja 
lyhytelokuvien osalta ja lisättiin jonkin ver-

ran dokumenttielokuvien ja tv-draama-
sarjojen kohdalla. Kaikkiaan tuo-

tannon tukivaroista käytettiin 
kehittämistukeen lähes 15 

prosenttia, mikä on kan-
sainvälisessä vertailussa-
kin varsin iso osuus. 

Kaikkiaan elokuva-
säätiö rahoitti 25 pit-
kää näytelmäelokuvaa 
(vuonna 2011: 22, vuonna 

2010: 23). Tavoitteena oli 
määrän ja monipuolisuuden 

kautta vastata erilaisten ylei-
söjen tarpeisiin. Komediahank-

keita nousi aiempaa enemmän draa-
maelokuvien rinnalla. aiempaa useampi (6) 
pienen budjetin elokuva sai tukea. Esikois-
ohjaajia oli kahdeksan, saman verran kuin 
vuonna 2011.

Tuetuissa kuudessa vähemmistöyhteis-
tuotantohankkeessa suomalainen taiteel-

kotimaisen elokuvan tuotanto 2012 
domestic film production 2012

the FinniSh Film FounDation’S support 
budget increased in 2012 by three percent 
from the previous year. The Foundation con-
tinued to emphasize the development stage 
of short and feature length fiction in its 
support policy while also adding funds to 
the development of documentaries and tel-
evision series. a total of 15 percent of the 
production support funds were allocated for 
development support, a significant amount 
even in international comparison.

The Foundation supported the produc-
tion of 25 features (22 in 2011 and 23 in 
2010). The aim was to meet the needs of 
different types of audiences through the 
number and versatility of films available. 
more comedy and small budget films (6) 
went into production than previously. of the 
features, eight were by first time directors, 
the same number as in 2011.

international co-production support was 
given to six minority co-productions. The 
Finnish talent in these projects included lead 
actors, cinematographers, composers, script-
writers and animation character designers.

a total of 30 documentary films received 
production support in 2012, the same num-

tuotantokuStannuSten keSkimääRäinen jakautuminen 2012  
aVEragE sharE oF ProduCTion BudgET By FinanCEr 2012

28 %
28 %
13 %
10 %
8 %
7 % 
6 %

suomen elokuvasäätiö / The Finnish Film Foundation
Televisioyhtiö / Television company 
aVEK / The Promotion Centre for audiovisual Culture 
muu kotimainen rahoitus / other domestic financing
ulkomainen rahoitus / international financing
Tuotantoyhtiö / Production company
nFTF, Eurimages, media 
levitysyhtiö / distribution company

37 %
12 %
11 %
6 %
7 %

18 % 
7 %
1 %

linen osuus vaihteli näyttelijäpäärooleista 
pääkuvaajaan, säveltäjään, käsikirjoitukseen 
ja animaation hahmosuunnitteluun. 

dokumenttielokuvia tuettiin kaikkiaan  
30 eli sama määrä kuin vuonna 2011. usealla 
pitkällä dokumenttielokuvalla kotimaan elo-
kuvateatterilevitys on varmistunut jo tuo-
tantovaiheessa. suomalaisen dokumentti-
elokuvan jatkuva sisällöllinen voimistuminen 
näkyy myös hankkeiden saaman kansainväli-
sen ennakkorahoituksen kasvussa.

lyhytelokuvia päätyi tuotantoon kaik-
kiaan 22 eli huomattavasti enemmän kuin 
vuonna 2011 (12). Elokuvien levitys helpot-
tui aiemmasta. aVEKin ja yleisradion kanssa 
toteutetun hetki hauskaa -hankkeen kautta 
tuettiin viittä viiden minuutin mittaista 
komediaa ja ylen kanssa yhteistyössä saa-
tiin suomalainen novellielokuva 2012 -hank-
keen kautta tuotantoon kolme 25-minuut-
tista lyhytelokuvaa. 

Tuettujen animaatioelokuvien ja animaa-
tiosarjojen määrä kasvoi seitsemään. Tuki 
animaatioiden kehittelylle oli edelleen mit-
tavaa, mutta animaatioiden kokonaistuki  
väheni, koska yhtään pitkää animaatioeloku-
vaa ei lähtenyt vuoden aikana tuotantoon. 

ber as in 2011. several of the feature length 
documentaries had a cinematic release 
already secured during production. The 
increasing amount of international financ-
ing on Finnish documentary productions is  
a testament to their ever strengthening 
content.

Considerably more short films went into 
production in 2012 (22) than in 2011 (12). 
The distribution of shorts became easier 
than before. a joint “a glimpse of joy” 
-project between The Finnish Film Founda-
tion, The Promotion Centre for audiovis-
ual Culture aVEK and The Finnish Broadcast-
ing Company ylE funded the production 
of five comedy short films, five minutes 
in length. The same parties also continued 
their collaboration on the “Finnish novella 
Film” -project which in 2012 produced three 
25-minute shorts.

The number of animated films and series 
produced increased to seven. The support 
amount for animation development is still 
significant but the overall support for ani-
mated projects decreased because no fea-
ture length animations went into produc-
tion in 2012.

Pitkät Dokumenttielokuva enSi-illat 
FeatuRe-lenGth DoCumentaRy PRemieReS 

Pitkät Fiktioelokuva enSi-illat  
FeatuRe-lenGth FiCtion PRemieReS
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kotimaiSet enSi-illat 2012 / nEW domEsTiC rElEasEs 2012

ohjaaja  
director

Ensi-ilta salit  
screens on 

release

Katsojat 
admissions

lipputulot  
gross box 

office

Ensi-ilta 
released

        
Vares – Kaidan tien kulkijat  
The Path of righteous men 6.1.2012 84 94 936 874 895 € anders Engström solar Films nordisk Film 
Punaisen metsän hotelli* / red Forest hotel* 13.1.2012 9 1 385 11 009 € mika Koskinen luxian Productions Pirkanmaan elokuvakeskus
rat King   20.1.2012 52 6 878 61 518 € Petri Kotwica making movies Future Film
hulluna saraan / love and other Troubles 27.1.2012 56 31 263 273 389 € samuli Valkama Bronson Club nordisk Film
säilöttyjä unelmia* / Canned dreams* 27.1.2012 14 5 790 45 898 € Katja gauriloff oktober Fs Film

Vuosaari       First Floor   
naked harbour  3.2.2012 43 95 854 891 879 € aku louhimies  Productions, Edith Film disney 

risto räppääjä ja Viileä Venla  
ricky rapper and Cool Wendy 10.2.2012 90 309 388 2 514 570 € mari rantasila Kinotar nordisk Film
härmä / once upon a Time in the north  17.2.2012 89 146 393 1 336 425 € jP siili yellow Film & TV Finnkino
Kulman pojat / Fanatics 24.2.2012 72 56 629 510 989 € Teppo airaksinen Bronson Club nordisk Film
Tähtitaivas talon yllä / stars above  2.3.2012 37 18 055 148 239 € saara Cantell Pystymetsä nordisk Film
Kohta 18 / almost 18 9.3.2012 33 36 329 333 624 € maarit lalli huh huh -filmi nordisk Film
Vares – uhkapelimerkki / gambling Chip 16.3.2012 82 54 172 500 803 € lauri Törhönen solar Films nordisk Film

Taistelu näsilinnasta  
Conguest of näsilinna Palace  23.3.2012 48 15 075 123 193 € Clas olsson Kinoproduction Fs Film
saunavieras  23.3.2012 2 132 909 € anssi mänttäri riskifilmi Pirkanmaan elokuvakeskus
rouva Presidentti* / madame President*   30.3.2012 24 22 599 181 505 € aleksi Bardy Funny Films scanbox Finland
iron sky   6.4.2012 88 181 327 1 713 314 € Timo Vuorensola Blind spot Pictures disney

     jP Passi & 
Kovasikajuttu* / The Punk syndrome*   4.5.2012 45 19 639 155 619 €  jukka Kärkkäinen mouka Filmi disney 

russian libertine – Venäjän vapain mies*  
russian libertine* 11.5.2012 11 1 416 11 258 € ari matikainen Kinocompany Finland atlantic Film oy
ja saapuu oikea yö / hush   13.7.2012 47 8 313 76 157 € jyri Kähönen helsinki-filmi scanbox Finland
miss Farkku-suomi / miss Blue-jeans  3.8.2012 74 41 799 374 098 € matti Kinnunen Periferia Productions nordisk Film
Tie Pohjoiseen / road north   24.8.2012 107 264 830 2 439 071 € mika Kaurismäki marianna Films Fs Film

     Essi mitronen & 
Käräjävuorentie   31.8.2012 5 2 580 18 796 €  anna Peräaho Black lion Pictures Black lion
Puhdistus / Purge  7.9.2012 102 208 084 1 865 961 € antti jokinen solar Films nordisk Film
3 simoa / simo Times Three   14.9.2012 69 9 653 83 673 € Teemu nikki it's alvie Productions Pirkanmaan elokuvakeskus
Kuningas litmanen* / jari litmanen, The King*  28.9.2012 73 29 132 252 386 € arto Koskinen marianna Films Fs Film

Tuotantoyhtiö 
Production company

levittäjä 
distributor

* dokumenttielokuva / documentary 

ohjaaja  
director

Ensi-ilta salit  
screens on 

release

Katsojat 
admissions

lipputulot  
gross box 

office

Ensi-ilta 
released

Tuotantoyhtiö 
Production company

levittäjä 
distributor

        
Vares – Pimeyden tango / Tango of darkness   5.10.2012 99 69 098 669 541 € lauri Törhönen solar Films nordisk Film
sinivalkoinen valhe* / When heroes lie*  5.10.2012 53 6 332 50 910 € arto halonen art Films Production Future Film

niko 2 – lentäjäveljekset  
niko 2 – little Brother, Big Trouble  12.10.2012 115 150 899 1 384 148 € Kari juusonen animaker nordisk Film
Veden peili / Watermark  19.10.2012 6 1 648 12 199 € rax rinnekangas Bad Taste Pirkanmaan elokuvakeskus

Kummisetäni thaimorsian*  
my godfather, his Thaibride & me*  16.11.2012 5 1 604 12 004 € Wille hyvönen Pohjola-filmi Pirkanmaan elokuvakeskus
nightmare – Painajainen merellä / nightmare  5.12.2012 110 108 305 1 042 768 € marko äijö Fremantlemedia Fs Film
robin* / robin* 5.12.2012 86 20 174 179 007 € inari niemi solar Films nordisk Film

rakkauden rasvaprosentti  
The Body Fat index of love   21.12.2012 71 21 427 207 462 € mikko Kuparinen matila röhr nordisk nordisk Film
juoppohullun päiväkirja / gloriously Wasted 28.12.2012 87 35 630 336 506 € lauri maijala dictator Films scanbox Finland
Ella ja kaverit / Ella and Friends  28.12.2012 100 27 894 231 971 € Taneli mustonen snapper Films snapper Films distribution

metsän tarina*      Ville suhonen &   
story of the Forest*  28.12.2012 36 6 851 59 018 €  Kim saarniluoto  matila röhr nordisk nordisk Film
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elokuvateatterilevitys 2012 / Cinema distribution 2012

vuoSi 2012 oli jälleen 
kotimaisten elokuvien 

ennätysvuosi. Vuoden 2010 
kotimainen katsojaennätys 

(2,1 miljoonaa) parani nyt 2,4 mil-
joonaan katsojaan. Kotimaisten eloku-

vien katsojaosuus, 28 prosenttia, oli Eu:n 
neljänneksi paras. Elokuvissakäynnit ylittivät 
8 miljoonan rajan ensimmäistä kertaa sitten 
vuoden 1983. 

suomessa toimii 162 elokuvateatteria  
117 paikkakunnalla ja niissä on yhteensä 
noin 49 000 asiakaspaikkaa. Vuoden 2012 
lopussa noin 95 prosenttia suomen eloku-
vateatterisaleista oli digitalisoitu ja katsoja-
määrien nousun onkin osaltaan mahdollis-
tanut tehokkaasti koko maahan levitettävät 
digitaaliset esityskopiot. Vuoden 175 ensi-
iltaelokuvasta vain 23:sta oli saatavilla 
35mm filmikopioita, vielä vuonna 2011  
filmiltä oli nähtävissä 155 ensi-iltaa. 

      
2012 324 175 8,4 78,8 € 284 
2011 414 191 7,1 64,8 € 283 
2010 367 186 7,6 66,0 € 289 
2009 418 174 6,8 57,1 € 306 
2008 391 169 6,9 54,5 € 320 
2007 410 166 6,5 50,8 € 316 
2006 401 181 6,7 50,3 € 330 
2005 409 184 6,1 44,9 € 332 
2004 396 189 6,9 51,8 € 336 
2003 225 177 7,7 56,4 € 338 

      
 9,4 € 1,5 36 28 % 
 9,0 € 1,3 30 16 % 
 8,7 € 1,4 23 27 % 
 8,3 € 1,3 20 15 % 
 7,9 € 1,3 19 23 % 
 7,8 € 1,2 14 20 % 
 7,5 € 1,3 16 24 % 
 7,4 € 1,2 15 15 % 
 7,3 € 1,3 18 17 % 
 7,3 € 1,5 14 22 % 

lipputulot (milj.)  
gross box office (m)

Teatterisaleja 
screens

Elokuvissa- 
käynnit (milj.) 

admissions (m)

Elokuvia levityksessä  
Films in distribution

Ensi-illat  
new releases

Kotimaisia ensi-iltoja  
domestic new releases

lipun keski-hinta 
average ticket price

Käyntejä per asukas 
admissions per capita

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Kotimaisten katsojaosuus  
domestic market share

veRtailutaulukko 2003 – 2012 / ComParaTiVE TaBlE 2003 – 2012

Elokuvajakelun digitalisoituminen on 
myös kiristänyt kilpailua elokuvateatterisa-
leista kun uutuuselokuvia levitetään entistä 
suuremmalla kopiomäärällä. Vuonna 2012 
ensi-iltaelokuvien määrä laski hieman kah-
delta edelliseltä vuodelta, mutta ensi-iltoja 
esitettiin yhteensä 8 006 valkokankaalla 
kun vastaava luku vuonna 2011 oli 6 616 ja 
vuonna 2010 vain 4 437.

uusien 3d elokuvien määrä näyttäisi 
vakiintuneen noin 30 ensi-illan paikkeille 
(2012: 30 ja 2011: 29). Vuoden 2012 3d ensi-
illat keräsivät 22 prosenttia kaikkien ensi-
iltojen katsojista (2011: 27 %). mukana oli 
myös neljän vanhemman elokuvan 3d kon-
versiot. Kolmiulotteiset versiot esitettiin 
elokuvista titanic, leijonakuningas, Star 
wars episodi 1: Pimeä uhka sekä nemoa 
etsimässä. 3d elokuvanäytöksen keskimää-
räinen lipunhinta oli noin 10 euroa, sama 
kuin edellisenä vuonna.

2012 waS anotheR record-breaking year 
for Finnish films. The record number  
of domestic admissions reached in 2010  
(2,1 million) was surpassed with 2,4 million 
admissions in 2012. Finland also had the 
fourth biggest domestic market share (28 %) 
in the European union. The total number of 
cinema admissions also broke 8 million for 
the first time since 1983.

Finland has 162 cinemas operating in 117 
towns with a total of 49 000 seats. at the 
end of 2012 a total of 95 percent of all cin-
ema screens had switched over to digital 
screening technology and the increase in 
admissions can in part be explained by the 
digital screening copies that are far easier 
and cheaper to distribute across the coun-
try. out of the 175 films released in 2012 in 
Finland only 23 were still available on 35mm 
film prints when the same number in 2011 
was still as many as 155 films.

The digitization of film distribution has 
also increased the competition for avail-
able cinema screens because new films 
are released on more screens than previ-
ously. although the number of new releases 
decreased slightly in 2012 from the two  
previous years, new films were released  
on a total of 8 006 screens when the same 
number in 2011 was 6 616 and only 4 437  
in 2010.

The number of 3d film releases seems to 
have settled at around 30 a year (30 in 2012, 
29 in 2011). The 3d releases of 2012 made 
up around 22 percent of the total admis-
sions for all new releases (27 % in 2011). 
included in the number are the four re-
releases of classic films converted to 3d: 
titanic, the lion king, Star wars episode 1: 
the Phantom menace and Finding nemo. 
The average ticket price for a 3d screening 
was around 10 euros.
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toP 20 elokuvaa SuomeSSa 2012 / ToP 20 Films in Finland 2012

         
1 skyfall 26.10.2012 614 557 6 307 082 €   uK-us Fs Film

2 ice age 4: mannerten mullistus  
 ice age 4: Continental drift  29.6.2012 316 627 2 939 723 €   us   Fs Film

3 risto räppääjä ja Viileä Venla  
 ricky rapper and Cool Wendy 10.2.2012 309 388 2 514 570 €   Fi nordisk Film

4 hobitti – odottamaton matka
 The hobbit: an unexpected journey   12.12.2012 308 237 3 295 804 €   us Fs Film

5 madagaskar 3  
 madagascar 3: Europe's most Wanted  3.8.2012 306 736 2 927 721 €   us Finnkino
6 yön ritarin paluu / The dark Knight rises 20.7.2012 288 996 2 792 888 €   us Fs Film 
7 Tie Pohjoiseen / road north   24.8.2012 264 830 2 439 071 €   Fi Fs Film
8 Puhdistus / Purge  7.9.2012 208 084 1 865 961 €   Fi   nordisk Film 
9 Twilight – aamunkoi osa 2  
 Twilight: Breaking dawn part 2  16.11.2012 206 443 2 035 611 €   us  nordisk Film 
10 nälkäpeli / The hunger games  23.3.2012 196 151 1 857 736 €   us  nordisk Film
11 diktaattori / The dictator   16.5.2012 189 859 1 757 982 €   us  Finnkino
12 iron sky   6.4.2012 181 327 1 713 314 €   Fi disney
13 Varasto / storage   30.12.2011 180 349 1 614 364 € 199 347 1 796 047 € Fi  nordisk Film
14 mission: impossible – ghost Protocol   3.2.2012 175 976 1 666 260 €   us  Finnkino
15 saapasjalkakissa / Puss in Boots  27.1.2012 166 190 1 558 768 €   us  Finnkino

16 niko 2 – lentäjäveljekset  
 niko 2 – little Brother, Big Trouble   12.10.2012 150 899 1 384 148 €   Fi-dE-dK-iE   nordisk Film
17 härmä / once upon a Time in the north 17.2.2012 146 393 1 336 425 €   Fi Finnkino
18 sherlock holmes: a game of shadows  23.12.2011 131 839 1 228 621 € 215 560 1 998 747 € us  Fs Film
19 american Pie: reunion  6.4.2012 123 955 1 151 784 €   us  Finnkino
20 Ted  10.8.2012 122 452 1 173 104 €   us  Finnkino

lipputulot
yhteensä 

gross box 
 office total

lipputulot 
2012 

 gross box 
office 2012

Katsojat 
yhteensä 

admissions 
total

Ensi-ilta 
released

levittäjä 
distributor

Katsojat 2012 
admissions 

2012

alkuperämaa 
origin

risTo räPPääjä ja ViilEa VEnla / riCKy raPPEr and Cool WEndy
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* dokumenttielokuva / documentary

        

1 risto räppääjä ja Viileä Venla  
 ricky rapper and Cool Wendy 10.2.2012 309 388 2 514 570 €   nordisk Film
2 Tie Pohjoiseen / road north   24.8.2012 264 830 2 439 071 €   Fs Film
3 Puhdistus / Purge  7.9.2012 208 084 1 865 961 €   nordisk Film
4 iron sky   6.4.2012 181 327 1 713 314 €   disney
5 Varasto / storage 30.12.2011 180 349 1 614 364 € 199 347 1 796 047 € nordisk Film

6 niko 2 – lentäjäveljekset  
 niko 2 – little Brother, Big Trouble   12.10.2012 150 899 1 384 148 €     nordisk Film
7 härmä / once upon a Time in the north  17.2.2012 146 393 1 336 425 €  Finnkino
8 nightmare – painajainen merellä / nightmare  5.12.2012 108 305 1 042 768 €   Fs Film
9 Vuosaari / naked harbour  3.2.2012 95 854 891 879 €  disney

10 Vares – Kaidan tien kulkijat  
 The Path of righteous men 6.1.2012 94 936 874 895 €     nordisk Film
11 Vares – Pimeyden tango / Tango of darkness  5.10.2012 69 098 669 541 €  nordisk Film
12 Kulman pojat / Fanatics 24.2.2012 56 629 510 989 €  nordisk Film
13 Vares – uhkapelimerkki / gambling Chip 16.3.2012 54 172 500 803 €  nordisk Film
14 miss Farkku-suomi / miss Blue-jeans   3.8.2012 41 799 374 098 €  nordisk Film
15 Kohta 18 / almost 18 9.3.2012 36 329 333 624 €  nordisk Film
16 juoppohullun päiväkirja / gloriously Wasted   28.12.2012 35 630 336 506 €  scanbox Finland
17 hulluna saraan / love and other Troubles 27.1.2012 31 263 273 389 €  nordisk Film
18 Kuningas litmanen* / jari litmanen, The King*   28.9.2012 29 132 252 386 €  Fs Film
19 Ella ja kaverit / Ella and Friends  28.12.2012 27 894 231 971 €  snapper Films
20 rouva Presidentti* / madame President*  30.3.2012 22 599 181 505 €  scanbox Finland

toP 20 kotimaiSta elokuvaa 2012 / ToP 20 domEsTiC Films 2012

lipputulot
yhteensä 

gross box 
 office total

lipputulot 
2012

 gross box 
office 2012

Katsojat 
yhteensä 

admissions 
total

Ensi-ilta 
released

levittäjä 
distributor

Katsojat 2012  
admissions 

2012

VarEs – Kaidan TiEn KulKijaT / ThE PaTh oF righTEous mEn
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levittäjien maRkkinaoSuuDet 2012 / marKET sharEs By disTriBuTor 2012

        
Fs Film 67 34,60 % 35,83 % 38 33,76 % 34,91 % 
nordisk Film Theatrical distribution oy 54 21,97 % 21,16 % 26 21,29 % 20,49 % 
Finnkino 29 19,77 % 19,77 % 19 21,38 % 21,32 % 
The Walt disney Company nordic 32 11,31 % 11,48 % 14 10,94 % 11,18 % 
scanbox Finland 29 4,71 % 4,47 % 16 4,83 % 4,58 % 
Future Film 35 4,22 % 4,12 % 21 4,29 % 4,24 % 
Cinema mondo oy 42 1,50 % 1,38 % 18 1,46 % 1,36 % 
atlantic Film oy 18 1,35 % 1,30 % 12 1,45 % 1,41 % 
snapper Films distribution 2 0,33 % 0,29 % 2 0,36 % 0,32 % 
Pirkanmaan elokuvakeskus 8 0,17 % 0,15 % 5 0,19 % 0,17 % 
Bio rex Cinemas 1 0,05 % 0,05 % 1 0,06 % 0,06 % 
Black lion 1 0,03 % 0,02 % 1 0,03 % 0,03 % 
Kinoscreen illusion 6 0,02 % 0,01 % 2 0,01 % 0,01 % 

Ensi-iltoja 
new releases

osuus katsojista 
share of admissions

osuus lipputuloista  
share of Box office

Elokuvia levityksessä  
all films on release

osuus katsojista 
share of admissions

osuus lipputuloista  
share of Box office

Fs Film oy
nordisk Film Theatrical distribution oy 
Finnkino
The Walt disney Company nordic
scanbox Finland
Future Film
Cinema mondo oy
atlantic Film oy
muut / others

maRkkinaoSuuDet kaikkien elokuvien katSojiSta
marKET sharE oF admissions From all Films

34,60 %
21,97 %
19,77 %
11,31 %
4,71 %
4,22 % 
1,50 %
1,35 %
0,56 %

Fs Film oy
Finnkino 
nordisk Film Theatrical distribution oy 
The Walt disney Company nordic
scanbox Finland oy
Future Film
Cinema mondo oy
atlantic Film oy
muut / others

33,76 %
21,38 %
21,29 %
10,94 %
4,83 %
4,29 %
1,46 %
1,45 %
0,59 %

maRkkinaoSuuDet enSi-iltojen katSojiSta  
marKET sharE oF admissions From nEW rElEasEs

levittäjä 
distribution company
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usa 141 82 
suomi / Finland 72 36 
ranska / France 31 20 
uK 19 13 
ruotsi / sweden 18 10 
japani / japan 8 1 
Espanja / spain 6 1 
saksa / germany 6 1 
Tanska / denmark 3 1 

Etelä-afrikka  
south africa 2 1 
irlanti / ireland 2 1 
italia / italy 2 1 
Kanada / Canada 2 2 
meksiko / mexico 2 – 
norja / norway 2 1 
argentiina / argentina 1 1 
Belgia / Belgium 1 – 
Brasilia / Brazil 1 1 
indonesia 1 1 
iran 1 – 
Tsekki / Czech republic 1 – 
unkari / hungary 1 – 
Venäjä / russia 1 1 

elokuvateatteRiPaikkakuntien oSuuDet 
kaikiSta elokuviSSakäynneiStä 2012 

sharE oF ToTal CinEma admissions 2012 

Top 15 paikkakunnat / towns 
Top 16-30 paikkakunnat / towns 
Top 31-117 paikkakunnat / towns

      
1 helsinki 2 108 734 3,49 33 6 580
2 Tampere 832 315 3,83 17 2 712
3 Turku 661 002 3,67 10 1 655
4 Vantaa 590 796 2,88 9 1 489
5 oulu 440 669 3,01 13 1 762
6 Espoo 386 695 1,51 10 1 428
7 jyväskylä 288 694 2,16 7 883
8 lahti 283 211 2,75 7 1 036
9 Pori 198 907 2,39 5 663
10 joensuu 164 190 2,21 4 659
11 Kuopio 154 321 1,56 4 780
12 Vaasa 145 294 2,38 5 699
13 hämeenlinna 143 062 2,12 8 1 092
14 seinäjoki 120 682 2,03 4 580
15 Kouvola 113 791 1,30 9 1 652
16 lappeenranta 102 760 1,42 2 596
17 Kajaani 78 062 2,06 3 484
18 Kotka 77 447 1,41 4 431
19 Porvoo 74 427 1,52 3 462
29 mikkeli 70 626 1,44 3 657
21 rovaniemi 69 439 1,14 2 307
22 järvenpää 64 832 1,64 3 358
23 rauma 57 217 1,44 2 313
24 Pietarsaari 47 858 2,43 2 315
25 salo 46 900 0,85 3 659
26 hyvinkää 45 643 1,00 3 504
27 Kokkola 42 798 0,91 2 375
28 Kemi 38 496 1,73 3 596
29 savonlinna 37 690 1,37 2 390
30 Forssa 37 372 2,11 2 356

toP 30 elokuvateatteRiPaikkakuntaa kävijämääRän PeRuSteella 2012  
ToP 30 ToWns BasEd on CinEma admissions 2012

SuomeSSa levitykSeSSä olleet 
elokuvat maittain 2012 

Films in disTriBuTion By  
CounTry oF origin 2012

Kaikki elokuvat 
all films

Ensi-illat 
new releases

79,9 %
10,7 %
9,4 %

Teatterisalit 
screens

Teatteripaikat 
seats

Käynnit per asukas 
 admissions per capita

Kunta
Town

Kävijät 
admissions

maRkkinaoSuuDet liPPutuloiSta  
marKET sharE oF BoX oFFiCE

maRkkinaoSuuDet katSojiSta 
marKET sharE oF admissions

suomi / Finland 
usa
Eurooppa / Europe
muu maailma / rest of the world

suomi / Finland
usa
Eurooppa / Europe
muu maailma / rest of the world

28,13 %
57,38 %
13,86 %
0,62 %

26,76 %
58,56 %
14,19 %
0,48 %
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kotimaiSen elokuvan tavoittavuus tele-
visiossa on edelleen korkealla. Erityisesti 
dokumenttielokuvien katsojamäärät tele-
visiossa ovat olleet hienoisessa nousussa 
vuonna 2012. yleisradion dokumenttipro-
jektissa esitetyt dokumenttielokuvat saivat 
ensiesityksissään keskimäärin 230 000 kat-
sojaa ja saman viikon pikauusinta on tavoit-
tanut keskimäärin 70 000 katsojaa lisää. 

Vuoden katsotuin kotimainen dokument-
tielokuva, Elina Kivihalmeen tuntematon 
emäntä oli vuoden kaikista elokuvista nel-
jänneksi katsotuin 467 000 katsojalla. myös 
toiseksi katsotuin dokumentti, Mia Halmeen 
ikuisesti sinun yltää kotimaisten pitkien fik-
tioiden ja dokumenttien yhdistetylle kym-
menen katsotuimman listalle 358 000 kat-
sojallaan.

Fiktioelokuvissa sekä ensiesitykset että 
klassikkouusinnat keräävät tuntuvia yleisöjä. 
itsenäisyyspäivän erityisaseman televisiossa 
saanut Edvin Laineen tuntematon sotilas oli 
vuoden 2012 katsotuin kotimainen elokuva, >> 

DomeStiC FilmS still reach a wide audience 
on television. Especially the viewing figures 
for documentaries have increased slightly in 
2012. The documentary films broadcast in 
ylE’s ‘documentary Project’- time slot reach 
an average of 230 000 viewers on their 
debut and then another 70 000 viewers dur-
ing the repeat.

The top domestic documentary on tv, 
the unknown woman by Elina Kivihalme 
also had the fourth biggest audience out of 
all films: 467 000. The second most popu-
lar documentary on television Mia Halme’s 
Forever yours also made it to the overall 
domestic top ten with 358 000 viewers.

With feature length fiction both televi-
sion premieres and classic reruns attract 
big audiences. The classic Finnish war film 
the unknown Soldier by Edvin Laine that is 
shown every independence day was the top 
film on television again in 2012 even though 
it was broadcast slightly later in the day and 
lost around 150 000 viewers from the >> 

televisiolevitys 2012 / Films on television 2012

       
1 Tuntematon sotilas / The unknown soldier (1955) 500 000 ylE Teema 6.12. 17:00 22,9 
2 Erottamattomat / sisters apart (2008) 449 000 ylE 1 29.1. 21:05 23,1 
3 rare Exports (2010) 443 000 ylE 2 22.12. 22:05 27,0 
4 niskavuoren naiset (1958) 425 000 ylE 1 26.12. 13:05 45,3 

5 uuno Turhapuro – suomen tasavallan herra  
 numbskull Emptybrook the President of the republic of Finland (1992) 423 000 mTV3 6.12. 14:19 39,7 
6 niskavuoren heta (1952) 397 000 ylE 1 25.12. 13:40 42,7 
7 niskavuori taistelee (1957) 391 000 ylE 1 28.12. 12:55 66,0 
8 Putoavia enkeleitä / Falling angels (2008) 379 000 ylE 1 1.1. 21:01 19,3 
9 niskavuoren aarne (1954) 356 000 ylE 1 27.12. 13:00 60,7 
10 Kummelistories (1995) 352 000 ylE 2 4.1. 22:05 26,0 

toP 10 kotimaiSta Fiktioelokuvaa televiSioSSa 2012 
ToP 10 domEsTiC FiCTion Films on TElEVision 2012

toP 10 ulkomaiSta elokuvaa televiSioSSa 2012 
ToP 10 ForEign Films on TElEVision 2012

      
1 Quantum of solace  563 000 sub 26.3. 21:00 31,0 
2 die hard 4.0  525 000 sub 2.1. 21:00 31,4 
3 007 – Kuolema saa odottaa / die another day 443 000 nelonen 5.11 .21:02 26,0 
4 007 ja Kultasormi / goldfinger 442 000 nelonen 26.11. 21:01 24,2 
5 salainen agentti 007 istanbulissa / From russia With love 432 000 nelonen 19.11. 21:00 23,8 
6 salainen agentti 007 ja tohtori no / dr. no 413 000 nelonen 12.11. 21:01 22,5 
7 007 – huominen ei koskaan kuole / Tomorrow never dies 408 000 nelonen 22.10. 21:01 23,8 
8 Kourallinen dollareita / Fistful of dollars 405 000 ylE 2 21.1. 22:05 27,3 
9 007 ja kultainen silmä / goldeneye 404 000 nelonen 15.10. 21:00 23,0 

10 indiana jones ja kristallikallon valtakunta
 indiana jones and the Kingdom of the Crystal skull 399 000 nelonen 13.5. 21:00 24,9 

 lähdE / sourCE: FinnPanEl oy

* ohjelman osuus ajankohdan kokonaiskatselusta / share of total time slot viewers

* ohjelman osuus ajankohdan kokonaiskatselusta / share of total time slot viewers

Esitysaika 
Broadcast

Katseluosuus (%) 
 share * (%)

Kanava 
network

Elokuva 
Film

Keskikatsojamäärä 
Viewers on average

 lähdE / sourCE: FinnPanEl oy
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Broadcast
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vaikka sen lähetysaika myöhäistettiin ja ylei-
sömäärä putosikin noin 150 000 vuodesta 
2011. uusista kotimaisista fiktioista kärkeen 
nousivat Hanna Maylettin erottamattomat 
ja jalmari helanderin Rare Exports. hienoja 
lukemia keräsi myös niskavuori-elokuvien 
klassikkosarja.

Vuoden katsotuin pitkä elokuva oli Marc 
Forsterin 007 – Quantum of Solace ja mui-
den Bond-elokuvien uusinnat asettautuivat 
ulkomaisten elokuvien kärkikymmenikköön 
yhtä vakuuttavasti kuin Poliisiopistot vuotta 
aiemmin.

Kotimaisista lyhytelokuvista suurimman 
katsojamäärän yksittäisessä tv-esityksessä 
saivat Aku Louhimiehen late Fragments ja 
Meruam Salimin what's up, molemmat noin 
100 000 katsojaa. 

Tv-draamasarjoista katsotuin oli Joona 
Tenan ohjaama ja Filmiteollisuuden tuot-
tama Roba, joka sai parhaimmillaan 1 050 
000 katsojaa mTV3 kanavalla. artista Filmin 
tuotanto, Timo Koivusalon ohjaus täällä poh-
jantähden alla keräsi sarjamuotoisena enim-
millään 707 000 katsojaa ylE1 kanavalla.

jussi-gaalaa 2012, elokuva-alan vuotuista 
palkintojuhlaa, katsoi nelosella 454 000 kat-
sojaa. 

previous year. 
out of more 
contemporary 
domestic films, 
Hanna Maylett’s 
Sisters apart and 
Jalmari Helander’s 
Rare exports took the 
top spots. The classic 
niskavuori film series was 
also very popular.

The top film of the year on televi-
sion was Marc Forsters’s Quantum of  
Solace with older Bond films also making it 
into the top ten with their reruns much the 
same way the Police academy films domi-
nated the top ten list in 2011.

out of domestic short films, the most 
popular ones where Aku Louhimies’ late 
Fragments and Meruam Salim’s what’s up, 
both with 100 000 viewers.

The most popular drama series of the 
year was the police drama Roba, directed by 
Joona Tena and produced by Filmiteollisuus, 
with 1 050 000 viewers at best on mTV3. 
Timo Koivusalo’s film under the north Star 
broadcast as a mini-series was seen at best 
by 707 000 viewers on ylE1.
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SuuRimmat kotimaiSet elokuvafestivaa-
lit kasvattivat kävijämääriään jälleen noin 
kolme prosenttia edellisvuoteen verrat-
tuna vaikka myytyjen lippujen määrä laski 
hieman. Elokuvafestivaaleilla on merkit-
tävä rooli elokuvatarjonnan monipuolista-
jana suomessa. Kun kaupalliseen levitykseen 
tuli vuoden 2012 aikana 176 elokuvaa 22 eri 
maasta, esittivät seitsemän suurinta eloku-
vafestivaalia yhteensä 1 092 elokuvaa yli 50 
eri maasta. yhteensä nämä festivaalit kerä-
sivät 191 275 kävijää.

suomen elokuvasäätiö tukee seitsemää 
valtakunnallisesti merkittävää elokuvafes-
tivaalia vuosittain reilulla 500 000 eurolla. 
Vuonna 2012 tukea jaettiin 561 500 euroa 
(+4 % vuodesta 2011). säätiön tuki kattaa 
keskimäärin noin 38 prosenttia festivaalin 
kokonaisbudjetista.

kotimaiset elokuvafestivaalit 2012  
domestic film festivals 2012

the majoR domestic film festivals con-
tinued to increase their attendance, this 
time by three percent, though ticket sales 
dropped slightly from 2011. Film festivals 
play an important role in diversifying the 
cinema landscape. Where commercial dis-
tribution provided Finnish cinemas with 176 
films from 22 different countries in 2012, 
the top seven festivals screened 1 092 films 
from over 50 countries around the world. 
These festivals were attended by a total of 
191 275 film fans.

The Finnish Film Foundation hands out 
more than 500 000 euros in support each 
year to the top seven festivals. in 2012 the 
support total was 561 500 euros, an increase 
of four percent from 2011. The Foundation’s 
support makes up around 38 percent of the 
festival’s overall budget on average.

valtakunnalliSeSti meRkittävien elokuvaFeStivaalien kävijämääRät 2012 
aTTEndaCE aT major Film FEsTiVals in Finland 2012 

Kokonaiskävijämäärä 
Total attendance

ajankohta  
dates

myydyt liput 
Tickets sold

Festivaali 
Festival     

helsinki international Film Festival – rakkautta & anarkiaa / love & anarchy 20. – 30.9.2012 44 954 57 376 
doc Point – helsingin dokumenttielokuvafestivaali / helsinki documentary Film Festival 24. – 29.1.2012 17 277 30 744 
Espoo Ciné international Film Festival 17. – 26.8.2012 14 139 22 644 
sodankylän elokuvajuhlat / The midnight sun Film Festival in sodankylä 13. – 17.6.2012 14 000 26 000 
Tampereen kansainväliset elokuvajuhlat / Tampere international Film Festival 7. – 11.3.2012 12 791 30 293 
suomalaisen elokuvan festivaali / Finnish Film Festival in Turku 11. – 15.4.2012 1 352 1 555 

oulun kansainvälinen lasten- ja nuorten elokuvien festivaali  
oulu's international Children's Film Festival 19. – 25.11.2012 923 22 663 
yhteenSä / total  105 436 191 275 
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DvD ja Blu-ray levitys 2012
dVd and Blu-ray distribution 2012

elokuvatallenteiDen kokonaisliikevaihto 
laski jo neljättä vuotta peräkkäin, yhteensä 
35 prosenttia vuoden 2008 tasosta. Vuonna 
2012 tallenteita myytiin ja vuokrattiin 
yhteensä 59 625 000 miljoonan euron 
edestä, 11,2 prosenttia vähemmän kuin  
edellisenä vuonna. Elokuvateattereiden 
lipunmyynti ylitti tallenteiden liikevaihdon 
nyt ensimmäistä kertaa kymmeneen vuo-
teen. 

Blu-ray tallenteiden levitys kasvoi kui-
tenkin edelleen. niiden liikevaihto nousi yli 
10 prosenttia ja vuokrattujen kappaleiden 
määrä peräti 52 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. dVd levyjen osuus tallenteiden 
kokonaisliikevaihdosta on kuitenkin edelleen 
82 prosenttia (2011: 86 %).

Vuoden myydyin elokuvatallenne oli ice 
age 4: mannerten mullistus, jota myytiin 
yhteensä 137 788 kappaletta molemmilla 
formaateilla. Kotimaisista suosituin oli myös 
kaikista tallenteista toiseksi myydyin: Mari 
Rantasilan Risto Räppääjä ja viileä venla 
myytiin 126 226 kappaletta. Vuoden suosi-
tuin vuokraelokuva oli Gary Rossin nälkä-
peli, jota vuokrattiin yhteensä 88 000 euron 
edestä molemmilla formaateilla.

DvD anD Blu-Ray SaleS and rentals con-
tinued to drop for the fourth consecutive 
year. The total revenue for the market has 
decreased by 35 percent from 2008. in 2012 
the revenue for sales and rentals totaled 
59 625 000 euros which is 11,2 percent less 
than in 2011. This is the first time in ten 
years that cinema ticket sales have sur-
passed the home video market.

however the sale and rental of Blu-ray 
discs continued to grow, their total reve-
nue increasing by 10 percent and the num-
ber of shifted rental copies by as much as 
52 percent. But dVds still account for 82 
percent of the total market revenue (86 % 
in 2011).

The most popular disc of the year was 
the animated film ice age 4: Continental 
Drift which sold a total of 137 788 copies  
on both formats. The top domestic film was 
also the second biggest seller of all discs, 
the family film Ricky Rapper and Cool 
wendy by Mari Rantasila sold a total of  
126 226 copies in both formats. The most 
successful rental film was Gary Ross’ the 
hunger Games with rentals worth 88 000 
euros on both formats.

Fs Film 
nordisk Film 
Walt disney Company
universal
Warner home Video
Paramount
Future Film
scanbox Entertainment
sony Pictures
Finnkino
atlantic Films

levittäjien maRkkinaoSuuDet  
tallenteiDen myynniStä  

disTriBuTor marKET sharEs  
oF dVd and Blu-ray salEs

23,45 %
17,73 %
12,73 %
8,43 %
8,19 %
7,22 %
6,16 %
6,13 %
4,85 %
3,48 %
1,62 %

toP 10 myyDyintä DvD-elokuvaa 2012  
ToP 10 Films sold on dVd 2012

toP 10 myyDyintä Blu-Ray elokuvaa 2012 
ToP 10 Films sold on Blu-ray 2012

 Kotimaiset / domestic

  
1 yön ritarin paluu / The dark Knight rises 31 491
2 ice age 4: mannerten mullistus / ice age 4: Continental drift  22 440
3 Prometheus 19 275
4 Titanic 14 422
5 iron sky 11 401
6 mission: impossible – ghost Protocol 10 310
7 mission: impossible iii  9 752
8 nälkäpeli / The hunger games 9 267
9 Captain america 9 147
10 Tie Pohjoiseen / road north 8 714

Kpl 
units

Elokuva 
Film

Kpl 
units

Elokuva 
Film  

1 risto räppääjä ja viileä Venla / ricky rapper and Cool Wendy 117 675
2 ice age 4: mannerten mullistus / ice age 4: Continental drift  115 348
3 Tie Pohjoiseen / road north 60 300
4 yön ritarin paluu / The dark Knight rises 56 152

5 Twilight: aamunkoi osa 1  
 Twilight: Breaking dawn part 1 55 489
6 Varasto / storage 45 574
7 madagaskar 3 / madgascar 3: Europe's most Wanted 44 599
8 Tuhkimo / Cinderella (diamond Edition) 43 829
9 nälkäpeli / The hunger games 42 033
10 johnny English – uudestisyntynyt / johnny English reborn 41 030

tallenteiDen myynti ja vuokRauS 2012  
dVd & Blu-ray salEs and rEnTals 2012

      
myynti / sales 42 215 000 -15,9 % 8 626 374 -13,2 % 
Vuokraus / rentals 6 710 000 -7,6 % 409 698 +0,7 % 
yhteensä / Total 48 925 000 -14,8 % 9 036 072 -12,7 % 

      
myynti / sales 9 524 000 +9,8 % 1 145 433 +26,1 % 
Vuokraus / rentals 1 176 000 +15,7 % 88 546 +52,0 % 
yhteensä / Total 10 700 000 +10,4 % 1 233 979 +27,7 % 

lähdE: FilmiKamari / sourCE: Finnish ChamBEr oF Film

Kpl 
units

muutos  
Change

muutos  
Change

Euro
DvD Blu-Ray

Kpl 
units

muutos  
Change

muutos  
Change

Euro
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vuoDen 2012 aikana 
suomalaisia elokuvia esi-

tettiin yli 460 kansainväli-
sessä tapahtumassa. luvussa 

on yli 10 prosenttia kasvua vuo-
teen 2011 verrattuna. Festivaalivuo-

den yksi kohokohta oli Berliinin elokuvajuh-
lat, jonka virallisissa sarjoissa esitettiin Timo 
Vuorensolan fiktio iron Sky, Katja Gauriloffin 
dokumentti Säilöttyjä unelmia ja Jussi Hiltu-
sen lyhytelokuva hiljainen viikko. Berliinin 
generation -kilpailusarjasta aloittanut hiljai-
nen viikko oli vuoden eniten kiertänyt lyhyt-
elokuva, joka nähtiin vuoden aikana kaikki-
aan 28 festivaalilla. 

Fiktioelokuvista festivaaleja eniten kiersi 
Zaida Bergrothin hyvä poika, joka nähtiin 
21 festivaalilla eri puolilla maailmaa. doku-
menttielokuvien todellinen suosikki oli J-P 
Passin ja Jukka Kärkkäisen kovasikajuttu, 
joka nähtiin peräti 44 festivaalilla.

myös suomalaisten elokuvien saamien 
festivaalipalkintojen määrä kasvoi hieman 
37:ään. Palkinnot jakautuivat aiempaa tasai-

kansainvälinen levitys 2012 / international distribution 2012
ir
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in 2012 FinniSh FilmS were shown at 
over 460 international events which is an 
increase of over 10 percent from the pre-
vious year. The highlight of the year was 
the Berlin international Film Festival which 
screened three Finnish films in its offi-
cial programme: Timo Vuorensola’s iron 
Sky, Katja Gauriloff’s documentary Canned 
Dreams and Jussi Hiltunen’s short all hal-
low’s week, the last of which became the 
most traveled short film of the year; after 
starting its festival distribution in the 
generation -competition in Berlin it was 
screened at a total of 28 festivals.

The most popular feature length fiction 
on the festival circuit in 2012 was Zaida 
Bergroth’s the Good Son with 21 festival 
appearances around world. But the best 
documentary, JP Passi and Jukka Kärkkäi-
nen’s the Punk Syndrome has it beat with 
44 different festivals under its belt.

Finnish films also received a growing 
number of international prizes and awards 
(37) with more films being acknowledged. 

   
Pitkät elokuvat / Feature films 228 12 

lyhyt- ja dokumenttielokuvat  
short and documentary films 237 25 
yhteenSä / total 465 37 

Elokuvafestivaaleja / Film festivals
suomalaisen elokuvan viikot  
Finnish Film Weeks
muut tapahtumat / other events 

Eurooppa / Europe 
aasia / asia 
Venäjä / russia
Pohjois-amerikka / north america
Etelä-amerikka / south america
afrikka / africa 
australia

SuomalaiSet elokuvat FeStivaaleilla  
ja muiSSa taPahtumiSSa 2012 

Finnish Films aT inTErnaTional FEsTiVals 
and oThEr EVEnTs 2012

186
38

4

123
31
29
26
11
7
3

Tapahtumia 
Events

Palkintoja 
Prizes

elokuvataPahtumat kateGoRioittain  
Film EVEnTs By CaTEgory

elokuvataPahtumat maittain  
Film EVEnTs By CounTry

naked harbour by Aku Louhimies won the 
most prizes, 4, with the documentary films 
Five Star existence by Sonja Lindén and 
The Punk syndrome sharing the second 
place with three prizes each.

Finnish films are also finding their place 
in international cinema distribution. as many 
as three new films have surpassed one mil-
lion international admissions in 2012 accord-
ing to the European audiovisual observa-
tory's lumiere database. Aki Kaurismäki’s 
le havre was almost as popular in its sec-
ond year of release as the first with a total 
of over 1,5 million cinema admissions world-
wide at the end 2012. Kari Juusonen’s ani-
mated hit niko 2 – little Brother, Big trou-
ble had nearly 1,7 million admissions in its 
first year and Timo Vuorensola’s iron  
Sky slightly over a million. The top Finnish 
films of all time on the international market 
are Kari Juusonen and Michael Hegner’s  
niko and the way to the Stars with nearly  
3 million admissions and Aki Kaurismäki’s 
the man without a Past with 2 million.

semmin; kärjessä oli Aku Louhimiehen  
vuosaari neljällä palkinnolla. dokumentti-
elokuvat sonja Lindénin Five Star existence 
ja J-P Passin sekä Jukka Kärkkäisen kovasika-
juttu saivat kumpikin kolme palkintoa. 

suomalaisen elokuvan asema kansainväli-
sessä teatterilevityksessä vankistui edelleen. 
Peräti kolme uutuuselokuvaa päätyi Euroo-
pan audiovisuaalisen observatorion pitä-
mässä kansainvälisessä tilastossa miljoo-
nan katsojan rajan ylittäneiden kerhoon. Aki 
Kaurismäen le havre sai toisena esitysvuon-
naan lähes yhtä paljon katsojia kuin 2011 
ja sillä oli 2012 lopussa maailmanlaajuisesti 
koossa yli 1,5 miljoonaa elokuvateatterikävi-
jää. Kari Juusosen niko 2 – lentäjäveljekset 
sai ensimmäisenä vuotenaan lähes 1,7 mil-
joonaa katsojaa ja Timo Vuorensolan iron 
Sky hieman yli miljoonan. listan kärjessä 
jatkavat Kari Juusosen ja Michael Hegnerin 
animaatio niko – lentäjän poika, jolla on 
lähes 3 miljoonaa katsojaa ja Aki Kaurismäen 
mies vailla menneisyyttä yli 2 miljoonalla 
katsojalla.



toimituS / EdiTEd By:  
suomen elokuvasäätiö / The Finnish Film Foundation: 

reetta hautamäki & Petri Kemppinen

GRaaFinen Suunnittelu / graPhiC dEsign:  
hanna lahti / huomen gdi

Paino / PrinTEd aT:  
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