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vuosi 2013 lukuina / Key Figures 2013

suomen väkiluku / Population of Finland

Elokuvissakäynnit / cinema admissions

lipputulot / box office gross

Ensi-iltoja / First releases

Kotimaisia pitkiä ensi-iltoja  
domestic feature-length releases

Kotimaisten katsojaosuus  
domestic market share

Elokuvateatterisaleja / cinema screens

Elokuvissakäynnit/asukas  
admissions per capita

5,5 M 282

74,5 M€

7,7 M 1,4

200

23 %

36
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tuotantotukea Saaneet pitkät Fiktiot 26 
suPPorTEd FEaTurE FicTion Films

• joista enemmistöyhteistuotantoja 4  
of which majority co-productions

• joista vähemmistöyhteistuotantoja 6   
of which minority co-productions

tuotantotukea Saaneet  
pitkät Dokumenttielokuvat 18 
suPPorTEd FEaTurE documEnTariEs
    
• joista enemmistöyhteistuotantoja 6   
of which majority co-productions

• joista vähemmistöyhteistuotantoja 7   
of which minority co-productions

suomen elokuvasäätiön tukibudjetti  
Finnish Film Foundation’s support budget

24 M€

luciFErin ViimEinEn ElÄmÄ / ThE lasT liFE oF luciFEr
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Suomen elokuvaSäätiö tukee ja edistää 
suomalaista elokuva-alaa jakamalla julkisia 
tukivaroja elokuvien ammattimaiseen tuo-
tantoon, esittämiseen ja levittämiseen sekä 
kulttuurivientiin. Elokuvasäätiö edistää suo-
malaista elokuvaa myös ulkomailla ja vastaa 
elokuvien kansainvälisestä festivaalilevityk-
sestä. opetus- ja kulttuuriministeriö myön-
tää elokuvasäätiön tukivarat Veikkauksen 
ja raha-arpajaisten voittovaroista elokuva-
taiteen edistämiseen osoitetusta määrära-
hasta.

Elokuvasäätiön vuonna 2013 jakamat 
tukivarat laskivat edellisvuodesta ensim-
mäistä kertaa sitten vuoden 2007. Vuoden 
aikana jaetut 23,7 miljoonaa euroa on noin 
11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. 
myös myönteisten tukipäätösten määrä 
laski noin 8 prosenttia edellisvuodesta. Tuki-
hakemusten määrä jatkoi kuitenkin kasvu-
aan; hakemuksia käsiteltiin vuoden aikana 
yhteensä lähes 1 300 kappaletta, mikä on 
noin 14 prosenttia enemmän kuin aiempana 
vuotena ja peräti 78 prosenttia enemmän 
kuin viisi vuotta sitten.

the FinniSh Film FounDation supports 
and promotes the Finnish film industry by 
allocating public funding to the production, 
distribution and exhibition of films as well 
as the cultural export of Finnish films. The 
Film Foundation also promotes Finnish films 
internationally and is responsible for their 
international festival distribution. The Foun-
dation receives its funding from the minis-
try of Education and culture from lottery 
and pools funds allocated for the promotion 
of cinema in the state budget.

in 2013 The Film Foundation’s support 
funds decreased from the previous year 
for the first time since 2007. The 23,7 mil-
lion euros handed out as support in 2013 
is 11 percent less than in 2012. The num-
ber of subsidies handed out also decreased 
by around eight percent from the previous 
year. however the number of support appli-
cations continued to increase: The Founda-
tion processed nearly 1 300 support appli-
cations in 2013 which is around 14 percent 
more than in 2012 and as much as 78 per-
cent more than five years ago.

Suomen elokuvasäätiö / The Finnish Film Foundation

Suomen elokuvaSäätiön  
tukien jakautuminen 2013 

ThE Finnish Film FoundaTion's  
suPPorT by caTEgory 2013

Tuotanto / Production  84 %
Esitystoiminta / Exhibition  7 %
Kulttuurivienti / international promotion  4 %
levitystoiminta / distribution 2 %
Festivaalituki / Festivals 2 %
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Suomen elokuvaSäätiön tukitoiminta 2011 – 2013 / subsidiEs granTEd by ThE Finnish Film FoundaTion 2011–2013

2013
= hakemukset / applications

kpl / no. kpl / no. euro kpl / no. euro kpl / no. kpl / no.

= Päätökset / subsidies€ € €

2012 2011

€

kpl / no. euro           
Käsikirjoitustuki / scriptwriting support 393 184 774 200 279 235 919 560 253 176  799 680 
Kehittämistuki / development support 213 126 2 579 000 182 144 3 304 666 155 134  2 661 554 
Tuotantotuki / Production support 131 77 14 202 137 136 86 15 202 920 92 72  14 066 595 

markkinointi- ja levitystuki 
marketing & distribution support 43 40 1 520 370 43 47 2 249 800 43 36  1 582 200 
Jälkituki / Post-release support 12 11 972 368 6 6 810 393 11 11  1 353 152 

 tuotannon tuki yhteensä
 total support for production 792 438 20 048 075 646 518 22 487 339 554 429  20 463 181       
 kulttuuriviennin tuki 
 international promotion support 222 230 826 588 241 240 660 686 205 189  660 059 

Elokuvateattereiden digitalisointi 
cinema digitalisation 22 21 596 300 47 46 1 543 419 55 51  2 266 546 

Elokuvateattereiden kunnostus- ja laitehankintatuki 
cinema modernisation and equipment support 28 27 697 888 30 28 559 279 21 17  445 253 

Elokuvateattereiden toimintatuki 
operational support for cinemas 85 84 442 600 76 79 390 600 85 79  385 330 

 esitystoiminnan tuki yhteensä 
 total support for exhibition 135 132 1 736 788 153 153 2 493 298 161 147  3 097 129 

dVd markkinointi- ja levitystuki 
dVd marketing and distribution support 76 66 343 319 51 39 241 000 32 31  157 400 
lisäkopiotuki / additional release prints support – – – 8 8 54 970 16 16  101 013 
maahantuontituki / Film import support 26 17 194 872 25 16 183 261 30 17  191 700 

 levitystoiminnan tuki yhteensä 
 total support for distribution 102 83 538 191 84 63 479 231 78 64  450 113 
 Festivaalituki / Film festival support 9 7 520 000 7 7 561 500 12 7  540 000 

Erillismääräraha: Tv-tuotantojen käännöstuki 
additional appropriation: Tv programme
translation support 28 20 68 260 17 10 31 740 – –  – 
           
 kaikki YhteenSä / total 1 288 910 23 737 902 1 148 991 26 713 794 1 065 889  26 169 138 
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budjetti  
budget

Tuotantotuki  
Production support

Tuotantoyhtiö 
Production company

ohjaaja  
director

Suomen elokuvaSäätiön mYöntämät tuotantotuet 2013  
ProducTions suPPorTEd by ThE Finnish Film FoundaTion in 2013

 pitkä Fiktio / FeatuRe-lenGth FiCtion    
Korso oy bufo ab akseli Tuomivaara 746 494 € 468 000 €
luciferin viimeinen elämä / The last life of lucifer bad Taste oy rax rinnekangas 137 000 € 90 000 €
apeiron Koskela art & media house Ky maria ruotsala 371 147 € 50 000 €
Kesäkaverit / summertime solar Films inc. oy inari niemi 1 275 880 € 520 000 €
Ei kiitos / no Thank you Kinotar oy samuli Valkama 1 300 796 € 650 000 €
Kummeli V / Towards the day of doom nummela-Filmi oy aleksi mäkelä 1 656 576 € 450 000 €
mielensäpahoittaja ja miniä / Very grumpy old man solar Films inc. oy dome Karukoski 1 585 428 € 580 000 €
he ovat paenneet / They have Escaped helsinki- filmi oy JP Valkeapää 1 084 700 € 750 000 €
n2m Painajainen jatkuu  / nm2 Fremantle media Finland oy marko Äijö 591 000 € 290 000 €
Kotiinpaluu / coming home marianna Films oy mika Kaurismäki 1 160 001 € 580 000 €
Kätilö / helena solar Films inc. oy antti Jokinen 1 803 780 € 800 000 €
seikkailu Kreikassa / adventure abroad yellow Film & TV Taavi Vartia 1 208 000 € 600 000 €
henkesi edestä / cross your heart Vertigo Production oy Petri Kotwica 1 974 000 € 740 000 €
ruotsalainen hetki / swedish moment oy bufo ab Teemu Kaskinen 498 982 € 233 000 €
Ella ja kaverit 2 – Paterock / Ella & Friends 2 snapper Films oy marko mäkilaakso 1 140 000 € 450 000 €
risto räppääjä ja liukas lennart / ricky rapper & slick leonard artista Filmi oy Timo Koivusalo 1 305 000 € 450 000 €
 YhteiStuotannot enemmiStöoSuuDella / majoRitY Co-pRoDuCtionS    
big game (Fi, dE) subzero Film Enternaintment oy Jalmari helander 8 413 000 € 750 000 €
Vadelmavenepakolainen / raspberryboat refugee (Fi, sE) matila röhr nordisk oy leif lindblom 1 532 813 € 605 000 €
miekkailija / Fencer (Fi, dE, EE) making movies oy Klaus härö 1 605 830 € 800 000 €
muumit rivieralla / moomins on the riviera (Fi, Fr) handle Productions oy Xavier Picard 3 576 738 € 800 000 €
 YhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoRitY Co-pRoDuCtionS    
landscape with many moons (EE, Fi) making movies oy Jan Toomik 623 000 € 45 000 €
santa (lT, Fi) oktober oy marius ivaškevièius  1 100 000 € 30 000 €
1944 (EE, Fi) matila röhr nordisk oy Elmo nüganen 1 620 000 € 150 000 €
Förvaret / The deposit (sE, Fi) yellow Film & TV lisa aschan 2 200 000 € 100 000 €
Eisenstein in guanajuato (nl, mX, bE, Fi, Fr) Edith Film oy Peter greenaway 2 472 000 € 150 000 €
The girl King (dE, ca, Fi, sE, Fr) marianna Films oy mika Kaurismäki 6 500 000 € 500 000 €
 YhteenSä / total    11 631 000 €
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budjetti  
budget

Tuotantotuki  
Production support

Tuotantoyhtiö 
Production company

ohjaaja  
director

 Dokumenttielokuvat / DoCumentaRieS
bensonhurst, brooklyn moshfish helsinki oy inderjit Kaur Khalsa  192 071 € 120 000 €
game Plan mediatehdas dakar oy Pasi riiali, mikko Peltonen  223 608 € 135 000 €
Eedenistä pohjoiseen / garden lovers Elokuvatuotantoyhtiö made oy Virpi suutari 325 598 € 147 000 €
uusi suomalainen / new Finn inland Film company oy Ville mäkelä 124 600 € 57 600 €
Prior to Farewell guerilla Films oy iiris härmä 258 703 € 110 000 €
Toinen maailma / another World avanton Productions oy mina lamo 264 973 € 139 000 €
speglingar – en resa till förlorade oy millenium Film ltd georg grotenfelt 177 810 € 35 000 €
mesenaatti / Patron of course my Films Pia andell 181 000 € 75 000 €
hemligstämpad diplomati / secret diplomacy 24h Enterprises oy Tomi brotherus 190 020 € 55 000 €
Viisi naista ja itä-helsinki / Five Women in Eastern helsinki silva mysterium oy mikko Piela 140 500 € 65 000 €
minä, himmler ja kantele illume oy heikki huttu-hiltunen 151 799 € 92 000 €
helsinginkatua pitkin / The street of broken dreams Kinoproduction oy claes olsson 176 982 € 45 000 €
Ekokaupungin synty / Eco Valley illume oy anna-Karin grönroos 258 971 € 110 000 €
savupiippu 4Krs films Jani Peltonen 73 255 € 35 000 €
helsinki outsiders långfilm Productions Finland oy mikko mattila 120 000 € 45 000 €
sydämestä asti Pystymetsä oy outi rousu 47 752 € 19 000 €
 YhteiStuotannot enemmiStöoSuuDella / majoRitY Co-pRoDuCtionS    

näin unta elämästä / once i dreamt of life (Fi, dE) mouka Filmi oy Jukka Kärkkäinen, 
  sini liimatainen, 
  sami Jahnukainen 610 012 € 170 000 €
Äidin toive / mother´s Wish (Fi, dK, sE) oktober oy Joonas berghäll 750 000 € 200 000 €
lordi (Fi, no) illume oy antti haase 453 266 € 170 000 €
hätäpuhelu / Emergency call (Fi, dE) First Floor Productions oy Pekka lehto 517 000 € 235 000 €
love & Engineering (Fi, bu) making movies oy Tonislav hristov 588 468 € 170 000 €
aleksandr sokurovin elokuvamaailma / cinema World of alexander sokurov (Fi, EE) illume oy leena Kilpeläinen 286 588 € 80 000 €
 YhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoRitY Co-pRoDuCtionS    
blood sisters (sE, iE, dK, no, Fi) avanton Productions oy malin andersson 596 000 € 20 000 €
if i can´t dance (dK, Fi) oktober oy marie skovgaard 743 000 € 22 000 €
Vive la France (sE, is, no, Fi) avanton Productions oy helgi Felixson, Titti Johnson 413 000 € 28 000 €
Jesus lives in siberia (EE, Fi) making movies oy Jaak Kilmi, arbo Tammiksaar 215 000 € 42 000 €
The Visit (dK, Fi) mouka Filmi oy michael madsen 1 176 000 € 60 000 €
concerning Violence (sE, Fi) helsinki-Filmi oy göran olsson 674 000 € 38 000 €
cooper´s challenge (dK, Fi) Klaffi Tuotannot Karen stokkendal Poulsen 568 000 € 22 000 €
 YhteenSä / total    2 740 100 €
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budjetti  
budget

Tuotantotuki  
Production support

Tuotantoyhtiö 
Production company

ohjaaja  
director

 lYhYtelokuvat & tv-SaRjat / ShoRt FiCtion & tv-SeRieS
Klikkaa mua / click me (12 x 45 min) dionysos Films oy Johanna Vuoksenmaa 1 734 000 € 140 000 €
Tommys supersoffa (24 x 10 min) handle Productions oy monica Vikström-Jokela 886 033 € 70 000 €
hevoshullu Elokuvayhtiö oy aamu ab Juho Kuosmanen 41 628 € 28 000 €
apollo Filmimaa oy Jari hietanen 88 302 € 40 000 €
Pimeällä polulla / on dark Paths new dawn oy Paul J. helin 120 000 € 83 000 €
omerta making movies oy aleksi rytkönen 119 707 € 75 000 €
den bästa Vännen / The best Friend Periferia Productions oy Johan Karrento 195 000 € 60 000 €
Juhannusyö / The Witching hour 65 Wilding Films miikka leskinen 46 000 € 32 000 €
cyklisten Periferia Productions oy aarne norberg 116 256 € 40 000 €
sininen uni / blue dream yellow Film & TV Jarkko T. laine, marko Talli 170 239 € 115 000 €

Kohtaaminen / reunion oy bufo ab iddo soskolne, 
  Janne reinikainen 211 200 € 130 000 €
nightsatan and the loops of doom Twisted Films oy chrZu lindström 130 100 € 70 000 €
Tissit / The Tits it's alive Films Teemu nikki 65 000 € 45 000 €
Perintö* silva mysterium oy Jussi hiltunen 200 000 € 100 000 €
miss Zahra* Elokuvatuotantoyhtiö mjölk movies oy markus lehmusruusu 220 000 € 100 000 €
Puuttuminen* Tack Films oy salla Taskinen 200 000 € 100 000 €
 YhteenSä / total    1 228 000 €

 lYhYtanimaatiot & -SaRjat / ShoRt animation & SeRieS 
Pipopingviini / The red herring muste ja Valo oy leevi lemmetty 72 900 € 36 900 €
den förträfflige herr glad / mr. happy oy bufo ab Kaisa Penttilä 219 366 € 100 000 €
aigin mutant Koala Pictures oy Jouni West 106 501 € 50 000 €
baby box Elokuvaosuuskunta camera cagliostro Katariina lillqvist 72 000 € 30 000 €

råtta boris 2 / boris the råt 2 (7 x 5 min) Edith Film oy Kaisa Penttilä, 
  leena Jääskeläinen 110 000 € 45 000 €

hullabalooba (13 x 5 min) studio outo oy Tero Takalo, Janne Kariniemi, 
  Jussi saarela 393 188 € 80 000 €

albi lumiukko / albi The snowman  (13 x 6 min) hima light oy mikko Kunnas, 
  markus majaluoma 195 000 € 97 500 €
 YhteenSä / total    439 400 €

Tuotettu osana suomen elokuvasäätiön, ylEn ja aVEKin novellielokuva 2013 -lyhytelokuvahanketta / Produced as part of The Finnish Film Foundation, aVEK and ylE's novella Film 2013 project *
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kotimaisen elokuvan tuotanto 2013 
domestic film production 2013

Suomen elokuvaSäätiö jakoi vuonna 
2013 tuotantotukea yhteensä 14,2 miljoonaa 
euroa, noin 7 prosenttia vähemmän kuin 
vuonna 2012. Tuettujen projektien määrä 
putosi näin ollen 86 elokuvasta 77 hankkee-
seen. 

Pitkien fiktioelokuvien tuotantotuki laski 
edellisvuodesta noin 8 prosenttia. myös 
tuettujen projektien määrä laski 31 tuotan-
nosta 26 elokuvaan, joista kuusi oli suoma-
laisella vähemmistöosuudella toteutettuja 
kansainvälisiä yhteistuotantoja. Kotimaisten 
tuotantojen ohjaajista kolme oli tekemässä 
ensimmäistä pitkää fiktiotaan. lasteneloku-
vien tuotanto on viime vuosina vakiintunut 
noin kolmeen tuettuun elokuvaan.

suomessa tuotetaan myös kasvava määrä 
hyvin pienen budjetin elokuvia julkisen tuki-
rahoituksen ulkopuolella. Vuonna 2013 näitä 
elokuvia pääsi teatterilevitykseen asti kolme 
fiktiota, kaksi dokumenttielokuvaa sekä yksi 
tuntinen elokuva. Julkisen tuen piirissä ole-
vien pitkien fiktioiden tuotantobudjeteista 
suurin osa asettui 1 – 2 miljoonan euroon 
haarukkaan, alle miljoonan euron budjetilla 
tuotettuja ensi-iltoja oli kuusi ja yli kahden 
miljoonan euron budjetteja puolestaan vain 
kahdella ensi-iltaelokuvalla.

dokumenttielokuvien tuissa painotusta 
on vuonna 2013 siirretty projektien kehit-
telystä tuotannon tukemiseen. Tuettujen 

in 2013 The Finnish Film Foundation handed 
out a total of 14,2 million euros as support 
for film production, which is seven percent 
less than in 2012. Therefore the number of 
supported projects also decreased from 85 
films in 2012 to 77 productions in 2013.

The support for feature length fiction 
films decreased by eight percent from the 
previous year. The number of supported 
projects also decreased from 31 feature 
films to 26 projects, of which six were inter-
national minority co-productions. The 20 
domestic productions included three direc-
tors making their feature length fiction 
debut. The number of children’s film pro-
duced has remained steady around three 
supported films per year.

an increasing number of micro budget 
independent films are produced in Finland 
outside the public funding system. in 2013 
six of these films – three feature length fic-
tions, two documentaries and an hour long 
fiction film – were released in cinemas. 
most of the feature length fiction premieres 
that were produced with public funding had 
a budget between 1 and 2 million euros; six 
films had a budget under one million and 
only two films with a budget exceeding 2 
million were released in 2013.

With documentary film support the focus 
was switched from development support to 

dokumenttielokuvatuotantojen määrä on 
pysynyt noin 30 tuotannossa jo neljän vuo-
den ajan. Kansainvälisten yhteistuotantojen 
määrä on kuitenkin kasvanut kahden vuo-
den takaisesta neljästä yhteistuotannosta 
peräti 13 elokuvaan.

Tuotantotukea saaneiden lyhyiden fikti-
oiden määrä putosi edellisvuodesta kahdella 
tuotannolla 14 elokuvaan mutta lyhyteloku-
vien keskimääräinen tukisumma nousi puo-
lestaan 10 prosentilla. myös lyhytelokuvien 
tuotantobudjetit ovat nousseet keskimäärin 
noin 30 prosenttia edellisvuodesta.

lyhyiden animaatioelokuvien ja -televi-
siosarjojen tuotantotukien määrä pysyi edel-
lisvuoden tasolla seitsemässä tuotannossa. 
animaation tukemiseen käytetty tukisumma 
oli kuitenkin paljon suurempi koska tuotan-
toon saatiin myös yksi pitkä animaatioelo-
kuva: muumit Rivieralla.

Tuotantotuen jakautumista eri sukupuo-
lien välillä on seurattu elokuvasäätiössä nyt 
kolme vuotta. naisten osuus tuotantotu-
kea saaneiden elokuvien päätekijöistä (käsi-
kirjoittaja, ohjaaja, tuottaja) on tänä aikana 
kasvanut lähes seitsemän prosenttiyksikköä 
noin 32 prosenttiin tuettujen elokuvien teki-
jöistä. naisten osuus tuotantotukea hake-
vien projektien tekijöistä on puolestaan 
pysynyt lähes samana eli noin 30 prosen-
tissa hakijoista. 
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pitkät Fiktioelokuva enSi-illat
FeatuRe-lenGth FiCtion pRemieReS

Elokuvasäätiö / Finnish Film Foundation  47 %
Televisiokanavat / Television company  12 %
levitysyhtiö / distribution company  12 %
Tuotantoyhtiö / Production company   11 %
ulkomainen rahoitus / Foreign investment 6 %
Kotimainen rahoitus / domestic investment 8 %
nFTF, media, Eurimages -rahastot / -funds 5 %

tuotantokuStannuSten keSkimääRäinen jakautuminen 2013  
aVEragE sharE oF ProducTion budgET by FinancEr 2013

Elokuvasäätiö / Finnish Film Foundation  43 %
Televisiokanavat / Television company  15 %
Kotimainen rahoitus / domestic investmetn  12 %
ulkomainen rahoitus / Foreign investment 7 %
Tuotantoyhtiö / Production company   9 %
aVEK / The Promotion centre for audiovisual culture 9 %
nFTF, media, Eurimages -rahastot / -funds 6 %

production support in 2013. The number of 
supported documentary film productions has 
remained at around 30 films for the past four 
years but the number of international co-pro-
ductions has increased from four co-produc-
tions two years ago to 13 films in 2013.

The number of short fiction films receiv-
ing production support decreased by two 
from the previous year to 14 films but this 
meant that the average amount of sup-
port given per project increased by 10 per-

pitkät Dokumenttielokuva enSi-illat
FeatuRe-lenGth DoCumentaRY pRemieReS

cent. The production budgets of short fic-
tion films have also increased by an average 
of 30 percent.

The same number of animated short 
films and series (7) received production sup-
port in 2013 as in 2012 but the amount 
of support given to animated projects 
increased significantly since the projects 
supported in 2013 also included one feature 
length animation: moomins on the Riviera.

The Foundation has monitored the gen-

der division of film makers receiving pro-
duction support for three years. during this 
time, the number of women in key posi-
tions of film production (scriptwriters, 
directors, producers) has increased nearly 
seven percentage points to around 32 per-
cent of all filmmakers involved with sup-
ported projects. on the other hand the 
number of female filmmakers applying for 
production support has remained at around 
30 percent of all applicants. 

mediaani tuotantobudjetti  
median production budget:  

mediaani tuotantobudjetti  
median production budget: 

1 400 000 € 262 464 €
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kotimaiSet enSi-illat 2013 /  nEW domEsTic rElEasEs 2013

ohjaaja  
director

Ensi-ilta salit  
screens on 

release

Katsojat 
admissions

lipputulot  
gross box 

office

Ensi-ilta 
released

        

miesten välisiä keskusteluja 
conversations between men     4.1.2013 7 455 3 614 € Jarmo lampela Vegetarian Films Pirkanmaan elokuvakeskus
Kaappari / The hijack That Went south 18.1.2013 84 44 846 423 690 € aleksi mäkelä solar Films nordisk Film
häätanssi / dance of outlaws (d) 18.1.2013 4 893 6 277 € mohamed El aboudi  illume Pirkanmaan elokuvakeskus

Vuonna-85
The year of '85 – rock your memories             25.1.2013 93 159 707 1 514 359 € Timo Koivusalo artista Filmi disney
rölli ja kultainen avain / rolli and the golden Key 1.2.2013 103 204 459 1 708 082 € Taavi Vartia  matila röhr Productions nordisk Film
Tavarataivas / my stuff (d)                               1.2.2013 9 5 478 45 232 € Petri luukkainen unifilm suomen elokuvakontakti
Kaikella rakkaudella / Things We do For love           1.2.2013 22 16 571 142 380 € matti ijäs Elokuvayhtiö aamu disney

21 tapaa pilata avioliitto 
21 Ways to ruin a marriage                   8.2.2013 87 403 045 3 791 747 € Johanna Vuoksenmaa dionysos Films nordisk Film

8-pallo / 8-ball                                            blind spot Pictures,
 22.2.2013 53 61 889 587 565 € aku louhimies  mjölk nordisk Film

Viru – tarinoita hotellista      Taru mäkelä, 
hotel Viru – oratorio to a building (d)              margit Kilumets, 
                 1.3.2013 12 1 647 12 502 €  Jolle onnismaa  Kinosto Pirkanmaan elokuvakeskus
Kerron sinulle kaiken / open up to me                      8.3.2013  38 9 784 83 241 € simo halinen Edith Film Future Film
hilton! (d)                               15.3.2013 10 5 981 45 109 € Virpi suutari Filmimaa nordisk Film

soundbreaker (d)                                      Koskela art & 
 22.3.2013 6 393 2 962 € Kimmo Koskela media house Pirkanmaan elokuvakeskus

laulu koti-ikävästä 
Finnish blood, swedish heart (d)                           5.4.2013 31 9 512 78 344 € mika ronkainen Klaffi Tuotannot Pirkanmaan elokuvakeskus
alaska highway / alcan highway (d) 19.4.2013 32 4 548 42 769 € aleksi salmenperä made sF Film
Pystyssä / indebted                                     24.5.2013 3 1 035 9 328 € márton Jelinkó  outline studios black lion 
mesenaatti / Patron (d)                             14.6.2013 4 4 852 31 996 € Pia andell of course my Films Pirkanmaan elokuvakeskus
american Vagabond (d)                            26.6.2013 4 2 052 17 347 € susanna helke For real Productions suomen elokuvakontakti
Kekkonen tulee! / Village People                               16.8.2013 94 34 673 299 443 € marja Pyykkö solar Films nordisk Film

Pahaa verta                                         miika hakala,   
 23.8.2013 4 301 2 248 € Tomi Pietilä Tm-Films black lion 
Tumman veden päällä / above dark Waters              6.9.2013 107 86 250 794 979 € Peter Franzén solar Films nordisk Film
muisteja / remembrance (d)                     13.9.2013 7 4 797 31 255 € Peter von bagh illume Pirkanmaan elokuvakeskus
silmäterä / Princess of Egypt                                   20.9.2013 28 2 721 22 871 € Jan Forsström making movies atlantic Film

Tuotantoyhtiö 
Production company

levittäjä 
distributor
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(d)  dokumenttielokuva / documentary 

ohjaaja  
director

Ensi-ilta salit  
screens on 

release

Katsojat 
admissions

lipputulot  
gross box 

office

Ensi-ilta 
released

Tuotantoyhtiö 
Production company

levittäjä 
distributor

        

selänne 
The Finnish Flash – a Teemu selänne story (d) 27.9.2013 92 130 390 1 269 335 € JP siili yellow Film % Tv sF Film
lärjungen (oppipoika) / The disciple   27.9.2013 30 13 339 113 681 € ulrika bengts långfilm Productions långfilm Productions
mieletön Elokuu / august Fools                               4.10.2013 104 28 410 253 381 € Taru mäkelä Kinosto nordisk Film

Knucklebonehead (d)                                 Emerald gate industries,
 11.10.2013 13 430 3 894 € oskari Pastila  black lion Pictures  black lion 
leijonasydän / heart of a lion                              18.10.2013 117 198 817 1 931 771 € dome Kaurkoski helsinki-filmi scanbox
betoniyö / concrete night                                     1.11.2013 18 7 095 58 966 € Pirjo honkasalo bufo cinema mondo

luciferin viimeinen elämä 
The last life of lucifer                    8.11.2013 8 183 1 203 € rax rinnekangas bad Taste Pirkanmaan elokuvakeskus

Kalevala – uusi aika / Kalevala                          seppä callahanin 
 15.11.2013 66 5 045 41 829 € Jari halonen Filmimaailma Vl-media
salpa / latch                   20.11.2013 10 2 048 15 183 € Zagros manuchar  Filmfly black lion 
nuoren Wertherin jäljillä / Werther                22.11.2013 18 622 5 546 € Jarmo lampela Vegetarian Films sF Film
isänmaallinen mies / a Patriotic man                    4.12.2013 92 24 021 219 640 € arto halonen art Films production Future Film
ainoat oikeat / The Two and only                  27.12.2013 99 30 149 292 355 € saara cantell yellow Film % Tv Pirkanmaan elokuvakeskus
Ella ja kaverit 2 – Paterock / Ella and Friends 2       27.12.2013 93 42 181 359 678 € marko mäkilaakso snapper Films snapper Films distribution

 vähemmiStöYhteiStuotannot / minoRitY Co-pRoDuCtionS       
in the dark room – Pimennossa (d) 15.3.2013 4 341 2 389 € nadav schirman  First Floor Productions Pirkanmaan elokuvakeskus
bekas 26.7.2013 1 595 4 596 € Karzan Kader helsinki-filmi sF Film
Poski poskea vasten / cheek to cheek (d) 18.10.2013 11 1 533 10 721 € Viviane blumenschein  illume Pirkanmaan elokuvakeskus
Pioneer 4.10.2013 16 759 7 359 € Erik skjoldbjærg matila röhr Productions bio rex

 lYhYtelokuvat / ShoRt FilmS       

ajomies (65 min)                                     Jani-Petteri Passi,
 6.12.2013 9 348 2 477 € Jarkko T. laine  Elokuvayhtiö aamu Pirkanmaan elokuvakeskus
Kaukopartio (60 min) 27.12.2013 6 694 * harri J. rantala  nurmo-Filmi nurmo-Filmi
       
 YhteenSä / total   1 552 889 14 291 342 €   

*  Tietoja ei saatavilla / data not available 
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elokuvateatterilevitys 2013 / cinema distribution 2013

elokuvateatteReiDen 
katsojaluvut eivät ihan yltä-

neet vuoden 2012 ennätystasolle 
mutta pysyivät yli 7 miljoonassa jo 

neljättä vuotta peräkkäin. Kotimaiset 
elokuvat jäivät myös hieman edellisen vuo-
den katsojaennätyksestä (2 363 000), mutta 
vuoden 1 819 000 kotimaista katsojaa on 
2000-luvun kolmanneksi paras tulos. 

Elokuvateattereiden kävijämäärät lähti-
vät suomessa nousuun vuonna 2010 kun 
kolmannes maan teatterisaleista oli saatu 
digitoitua. digitaaliseen esitystekniikkaan 
siirtyminen saatiin vuonna 2013 viimein 
päätökseen kun uutuuselokuvien 35mm fil-
mikopiot poistuivat kokonaan levityksestä. 
Vuonna 2012 vielä 13 prosenttia ensi-iltaelo-
kuvista oli saatavilla filmikopiona. nyt suo-
messa toimii 159 elokuvateatteria yhteensä 

115 paikkakunnalla. Viidessä vuodessa elo-
kuvateattereiden määrä on vähentynyt 11 
prosentilla, mutta teatterisalien määrä on 
vähentynyt vain noin 8 prosenttia.

Elokuvalevityksen digitointi on pikku-
hiljaa lisännyt myös esitettäviä elokuvia ja 
ensi-iltojen määrä ylsi vuonna 2013 suo-
messa 200 elokuvaan ensimmäistä kertaa 
sitten vuoden 1986. Ensi-iltaelokuvat saa-
vat myös huomattavasti laajemman avauk-
sen kuin filmikopioiden aikana; vuoden 2013 
ensi-illat avasivat yhteensä 10 109 teatte-
risalissa mikä on yli kaksi kertaa enemmän 
kuin vuonna 2010 (4 437) ja 26 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2012. 3d elokuvia 
tuli vuoden aikana ensi-iltaan 30 kappaletta 
eli saman verran kuin kahtena edeltävänä 
vuotena. niiden osuus kaikkien ensi-iltojen 
katsojista oli noin 24 prosenttia.

in 2013 the cinema admissions in Finland 
didn’t quite reach the record-breaking num-
bers of 2012 but remained at over 7 million 
for the fourth year in a row. admissions for 
domestic films also dropped slightly from 
2012’s record admissions (2 363 000) but 
the 1 819 000 domestic admission in 2013 
made it the third best year of this century 
for domestic films.

cinema admissions in Finland started to 
increase in 2010 when roughly a third of the 
country’s cinema screens had been  
digitized. The transfer to digital 
screening technology was 
finally completed in 2013 
when no new films were 
released on 35 mm film 
prints. in 2012 around 13  
percent of new film releases 
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elokuvateatterilevitys 2013 / cinema distribution 2013

       
 337 200 7,7 74,5 € 282 
 322 176 8,4 78,8 € 284 
 414 191 7,1 64,8 € 283 
 367 186 7,6 66,0 € 289 
 418 174 6,8 57,1 € 306 
 391 169 6,9 54,5 € 320 
 410 166 6,5 50,8 € 316 
 401 181 6,7 50,3 € 330 
 409 184 6,1 44,9 € 332 
 396 189 6,9 51,8 € 336 

      
 9,6 € 1,4 36 23 % 
 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 % 

lipputulot (milj.)  
gross box office (m)

Teatterisaleja 
screens

Käyntejä (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

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Kotimaisten katsojaosuus  
domestic market share

veRtailutaulukko 2004 – 2013 / comParaTiVE TablE 2004 – 2013

were still also available on film prints. Fin-
land currently has 159 cinemas operating in 
a total of 115 towns. in the past five years 
the number of cinemas has decreased by 11 
percent but the number of cinema screens 
has only dropped by around eight percent.

digitization has also steadily increased 
the number of new releases and in 2013 Fin-
land had up to 200 new releases for the first 
time since 1986. Films are also getting a 
much wider release than they did with film 
prints. in 2013 the new releases opened on a 
total of 10 109 cinema screens which is over 
twice as many as in 2010 (4 437) and 26 per-
cent more than in 2012. The same number 
of 3d releases, 30, made it to Finnish cine-
mas as in the past two years. Their share of 
all admissions for first releases was around 
24 percent.

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
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top 20 elokuvaa SuomeSSa 2013 / ToP 20 Films in Finland 2013

         

1 21 tapaa pilata avioliitto  
 21 Ways to ruin a marriage                   8.2.2013 403 045 3 791 747 €   Fi                  nordisk Film

2 hobitti – smaugin autioittama maa 
 The hobbit: desolation of smaug          11.12.2013 355 693 4 037 596 €   us                           sF Film
3 itse ilkimys 2 / despicable me 2 5.7.2013 258 215 2 396 080 €   us Finnkino

4 nälkäpeli: vihan liekit 
 The hunger games: catching Fire      20.11.2013 206 349 2 099 085 €   us               nordisk Film

5 rölli ja kultainen avain  
 rolli and the golden Key 1.2.2013 204 459 1 708 082 €   Fi    nordisk Film
6 leijonasydän / heart of a lion            18.10.2013 198 817 1 931 771 €   Fi       scanbox

7 Vuonna -85 
 The year of '85 – rock your memories                25.1.2013 159 707 1 514 359 €   Fi            disney
8 lentsikat / Planes                                    27.9.2013 157 829 1 479 107 €   us    disney
9 monsterit-yliopisto / monsters university 2.8.2013 146 164 1 414 851 €   us   disney
10 iron man 3                                      26.4.2013 141 365 1 443 642 €   us  disney
11 django unchained                                18.1.2013 139 001 1 355 465 €   us   disney

12 hobitti – odottamaton matka  
 The hobbit: an unexpected Journey              12.12.2012 136 671 1 423 213 € 444 908 4 719 017 € us    sF Film

13 selänne 
 The Finnish Flash – a Teemu selänne story (d)      27.9.2013 130 390 1 269 335 €   Fi                              sF Film
14 Fast & Furious 6 22.5.2013 130 183 1 246 267 €   us Finnkino
15 Kauhea kankkunen 3 / The hangover Part iii      29.5.2013 121 888 1 157 196 €   us     sF Film
16 gravity                                         8.11.2013 118 648 1 315 422 €   us    sF Film
17 smurffit 2 / smurfs 2                          6.9.2013 116 429 1 118 294 €   us   disney
18 The lone ranger                                 3.7.2013 111 806 1 067 050 €   us   disney
19 a good day to die hard                          15.2.2013 109 074 1 064 507 €   us    sF Film
20 suuri puhallus / now you see me 19.7.2013 108 784 1 068 530 €   us-Fr       nordisk Film

lipputulot
yhteensä 

gross box 
 office total

lipputulot 
2013 

 gross box 
office 2013

Katsojat 
yhteensä 

admissions 
total

Ensi-ilta 
released

levittäjä 
distributor

Katsojat 2013 
admissions 

2013

alkuperämaa 
origin

(d)  dokumenttielokuva / documentary 
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rölli Ja KulTainEn aVain / rolli and ThE goldEn KEy
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lEiJonasydÄn / hEarT oF a lion
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(d)  dokumenttielokuva / documentary

        

1 21 tapaa pilata avioliitto   
 21 Ways to ruin a marriage                   8.2.2013 403 045 3 791 747 €   nordisk Film
2 rölli ja kultainen avain / rolli and the golden Key             1.2.2013 204 459 1 708 082 €   nordisk Film
3 leijonasydän / heart of a lion                              18.10.2013 198 817 1 931 771 €   scanbox
4 Vuonna -85 / The year of '85 – rock your memories       25.1.2013 159 707 1 514 359 €  disney

5 selänne   
 The Finnish Flash – a Teemu selänne story (d) 27.9.2013 130 390 1 269 335 €   sF Film
6 Tumman veden päällä / above dark Waters  6.9.2013 86 250 794 979 €   nordisk Film
7 metsän tarina / Tale of a Forest (d) 28.12.2012 79 889 565 683 € 86 740 624 700 € nordisk Film
8 Juoppohullun päiväkirja / gloriously Wasted                  28.12.2012 75 840 731 950 € 126 362 1 208 241 € scanbox
9 8-pallo / 8-ball                                       22.2.2013 61 889 587 565 €   nordisk Film
10 Ella ja kaverit / Ella and Friends                           28.12.2012 60 826 480 245 € 130 811 1 060 561 € snapper Films distribution
11 Kaappari / The hijack That Went south   18.1.2013 44 846 423 690 €   nordisk Film
12 Ella ja kaverit 2 – Paterock / Ella and Friends 2             27.12.2013 42 181 359 678 €   snapper Films distribution
13 Kekkonen tulee! / Village People                               16.8.2013 34 673 299 443 €   nordisk Film
14 ainoat oikeat / The Two and only                  27.12.2013 30 149 292 355 €   nordisk Film
15 mieletön Elokuu / august Fools                               4.10.2013 28 410 253 381 €   nordisk Film
16 isänmaallinen mies / a Patriotic man                            4.12.2013 24 021 219 640 €   Future Film

17 rakkauden rasvaprosentti  
 The body Fat index of love 21.12.2012 20 693 195 701 € 42 120 403 163 € nordisk Film
18 nightmare – Painajainen merellä / nightmare             5.12.2012 16 808 154 237 € 125 113 1 197 005 € sF Film
19 Kaikella rakkaudella / Things We do For love 1.2.2013 16 571 142 380 €   disney
20 lärjungen / The disciple                                    27.9.2013 13 339 113 681 €   långfilm

top 20 kotimaiSta elokuvaa 2013 / ToP 20 domEsTic Films 2013

lipputulot
yhteensä 

gross box 
 office total

lipputulot 
2013 

 gross box 
office 2013

Katsojat 
yhteensä 

admissions 
total

Ensi-ilta 
released

levittäjä 
distributor

Katsojat 2013  
admissions 

2013
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levittäjien maRkkinaoSuuDet 2013 / marKET sharEs by disTribuTor 2013

        
sF Film 74 29,55 % 30,88 % 48 28,26 % 29,38 % 
The Walt disney company nordic 35 20,86 % 21,09 % 23 22,69 % 22,85 % 
nordisk Film Theatrical distribution 50 19,74 % 18,93 % 22 19,89 % 19,27 % 
Finnkino 29 14,43 % 14,43 % 21 15,21 % 15,15 % 
scanbox Finland 27 5,81 % 5,72 % 15 4,78 % 4,72 % 
Future Film 32 4,41 % 4,31 % 21 4,71 % 4,60 % 
cinema mondo 41 1,97 % 1,83 % 16 1,90 % 1,76 % 
snapper Films distribution 3 1,42 % 1,21 % 2 0,70 % 0,62 % 
atlantic Film oy 13 0,75 % 0,70 % 7 0,72 % 0,68 % 
Pirkanmaan elokuvakeskus 11 0,32 % 0,25 % 11 0,35 % 0,27 % 
bio rex cinemas 4 0,21 % 0,20 % 4 0,23 % 0,22 % 
långfilm Productions Finland  1 0,17 % 0,15 % 1 0,19 % 0,17 % 
isla sales 1 0,11 % 0,09 % 1 0,12 % 0,10 % 
suomen elokuvakontakti 2 0,10 % 0,08 % 2 0,11 % 0,09 % 
Vl-media  1 0,07 % 0,06 % 1 0,07 % 0,06 % 
black lion 5 0,05 % 0,04 % 4 0,05 % 0,04 % 
Kinoscreen 3 0,03 % 0,03 % 1 0,03 % 0,02 % 

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

levittäjä 
distribution company
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sF Film 29,55 %
The Walt disney company nordic 20,86 %
nordisk Film Theatrical distribution 19,74 %
Finnkino 14,43 %
scanbox Finland 5,81 %
Future Film 4,41 %
cinema mondo 1,97 %
snapper Films distribution 1,42 %
muut / others 1,81 %

maRkkinaoSuuDet kaikkien elokuvien katSojiSta
marKET sharE oF admissions From all Films

sF Film 28,26 %
The Walt disney company nordic 22,69 %
nordisk Film Theatrical distribution 19,89 %
Finnkino 15,21 %
scanbox Finland 4,78 %
Future Film 4,71 %
cinema mondo 1,90 %
muut / others 2,57 %

maRkkinaoSuuDet enSi-iltojen katSojiSta 
marKET sharE oF admissions From nEW rElEasEs
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usa 147 108 
suomi / Finland 77 36 
ranska / France 31 10 
uK        21 11 
ruotsi / sweden 18 11 
Tanska / denmark 7 4 
Espanja / spain 5 3 
Kanada / canada 4 2 
saksa / germany 4 3 
norja / norway 4 2 
australia 3 3 
Japani / Japan 3 – 
hong Kong 2 1 
argentiina / argentina 1 – 
belgia / belgium 1 1 
Kiina / china 1 1 
Tsekki / czech republic 1 – 
Viro / Estonia 1 1 
irlanti / ireland 1 – 
iran 1 – 
islanti / iceland 1 1 
romania 1 1 
Venäjä / russia 1 – 
Etelä-afrikka / south africa 1 – 
 YhteenSä / total 337 200 

SuomeSSa levitYkSeSSä olleet 
elokuvat maittain 2013 

Films in disTribuTion by  
counTry oF origin 2013

Kaikki elokuvat 
all films

Ensi-illat 
new releases

maRkkinaoSuuDet lipputuloiSta 
marKET sharE oF boX oFFicE

maRkkinaoSuuDet katSojiSta 
marKET sharE oF admissions

us 67,61 %
suomi / Finland 22,16 %
Eurooppa / Europe 8,26 %
muu maailma / rest of the world 1,96 %

us 65,73 %
suomi / Finland 23,56 %
Eurooppa / Europe 8,75 %
muu maailma / rest of the world 1,96 %
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elokuvateatteRipaikkakuntien oSuuDet 
kaikiSta elokuviSSakäYnneiStä 2013

sharE oF ToTal cinEma admissions 2013

Top 1-15 paikkakunnat / towns 81 %
16-30 paikkakunnat / towns 10 %
loput / rest 9 %

      
1 helsinki 1 988 108 3,24 36 6 794
2 Tampere 776 187 3,52 16 2 612
3 Turku 591 145 3,24 10 1 795
4 Vantaa 565 793 2,72 8 1 344
5 oulu 433 724 2,24 16 2 130
6 Espoo 357 324 1,37 11 1 677
7 Jyväskylä 257 987 1,92 9 1 393
8 lahti 257 459 2,49 7 1 036
9 Kuopio 216 854 2,04 11 2 161
10 Pori 174 619 2,09 5 663
11 Joensuu 143 582 1,93 4 659
12 Vaasa 130 498 1,97 5 699
13 hämeenlinna 125 135 1,84 9 1 169
14 Kouvola 115 413 1,33 9 1 703
15 lappeenranta 93 797 1,29 3 667
16 seinäjoki 88 008 1,46 4 580
17 Porvoo 81 716 1,65 3 462
18 Kotka 69 752 1,27 4 431
19 mikkeli 63 894 1,17 3 657
29 rovaniemi 61 226 1,00 2 307
21 Kajaani 59 695 1,58 3 484
22 Järvenpää 56 260 1,41 3 358
23 rauma 48 312 1,21 2 313
24 Pietarsaari 41 090 2,09 2 315
25 hyvinkää 38 810 0,84 3 504
26 Kemi 37 148 1,68 3 596
27 salo 36 461 0,67 3 828
28 Kokkola 35 179 0,75 2 375
29 imatra 33 298 1,18 2 382
30 Forssa 33 038 1,87 2 356

top 30 elokuvateatteRipaikkakuntaa kävijämääRän peRuSteella 2013 
ToP 30 ToWns basEd on cinEma admissions 2013

Teatterisalit 
screens

Teatteripaikat 
seats

Käynnit per asukas 
 admissions per capita

Kunta
Town

Kävijät 
admissions
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elokuvien tv-eSitYkSiSSä vanhat suosi-
kit keräävät yhä eniten katsojia; katsotuim-
pien elokuvien listan täyttävät vuodesta 
toiseen uuno- sekä bond -elokuvien uusin-
nat, joita esitetään tiiviiseen tahtiin. Kes-
tosuosikki on myös itsenäisyyspäivänä esi-
tettävä Edvin Laineen tuntematon sotilas, 
joka yltää aina katsotuimpien elokuvaesi-
tysten joukkoon. Kotimaiset elokuvat ovat 
kasvattaneet suosiotaan myös televisiole-
vityksessä ja vuoden 2013 kymmenen kat-
sotuimman elokuvan joukkoon ei mahtunut 
yhtään ulkomaista tuotantoa. 

Kotimaiset dokumenttielokuvat ovat 
entistä suositumpia myös televisiolevityk-
sessä. Vuoden katsotuin elokuva televisi-
ossa oli Aleksi Bardyn ohjaama seurantado-
kumentti presidentti Tarja Halosesta; Rouva 
presidentti keräsi uudenvuodenpäivän esi-
tyksellään peräti 774 000 katsojaa. myös 
Arto Halosen dokumenttielokuva Sinivalkoi-
nen valhe suomalaisen maastohiihdon >> 

the moSt populaR films on Finnish tel-
evision tend to be the same old favour-
ites from year to year like the local numb-
skull Emptybrook comedies or James bond 
films which are both rerun on a short cycle. 
another perennial favourite is classic Finn-
ish war film the unknown Soldier by Edvin 
Laine which is broadcast every Finnish inde-
pendence day and always makes it to the 
top ten list. domestic films are increasingly 
popular also in television distribution and 
in 2013 they made up the entire top ten of 
most viewed films on television edging out 
all foreign films.

domestic documentary films are increas-
ingly popular also on television; the top 
film on Finnish television in 2013 was Aleksi 
Bardy’s documentary madam president 
about former Finnish President Tarja Hal-
onen which was seen by 774 000 viewers 
when it was broadcast on new year’s day. 
also Arto Halonen’s documentary film >> 

televisiolevitys 2013 / Films on television 2013
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1 rouva Presidentti / madame President (d) (2012) 774 000 ylE 1 1.1. 19:00 38 
2 napapiirin sankarit / lapland odyssey (2010) 690 000 ylE 2 1.1. 22:05 46 
3 Prinsessa / Princess (2010) 585 000 mTV3 26.12. 19:10 31 
4 Tupla-uuno / doble uuno (1988) 548 000 mTV3 14.12. 19:05 29 

5 uuno Turhapuro – herra helsingin herra 
 mr. uuno Turhapuro from helsinki (1991) 539 000 mTV3 28.12. 19:05 28 

6 uunon huikeat poikamiesvuodet maaseudulla
 numbskull Emptybrook's Fabulous bachelor years in the country (1990) 529 000 mTV3 21.12. 19:05 29 
7 sinivalkoinen valhe / When heroes lie (d) (2012) 519 000 ylE 1 11.3. 21:30 30 
8 Tuntematon sotilas / The unknown soldier (1955) 518 000 ylE 1 6.12. 22:33 50 
9 Vares 4 – Kaidan tien kulkijat / Vares 4 – Path of righteous men (2011) 513 000 sub 11.11. 21:00 26 
10 hella W (2011) 512 000 ylE 1 31.3. 21:05 27 

top 10 kotimaiSta elokuvaa televiSioSSa 2013 
ToP 10 domEsTic Films on TElEVision 2013

top 10 ulkomaiSta elokuvaa televiSioSSa 2013 
ToP 10 ForEign Films on TElEVision 2013

       
1 Kuninkaan puhe / The King's speech 498 000 ylE 1 26.12. 20:56 26,7 
2 mission: impossible – ghost Protocol 497 000 nelonen 24.11. 21:01 28,3 
3 Quantum of solace 478 000 nelonen 27.5. 21:01 28,5 
4 octopussy – mustekala / octopussy 472 000 nelonen 15.4. 21:00 26,6 
5 Timantit ovat ikuisia / diamonds are Forever 423 000 nelonen 25.2. 21:01 23,9 
6 Erittäin salainen / For your Eyes only 422 000 nelonen 1.4. 21:01 22,8 
7 Kerran vielä harvey / last chance harvey 422 000 ylE 1 31.12. 21:01 26,3 
8 die hard: Koston enkeli / die hard With a Vengeance 400 000 nelonen 14.4. 21:00 24,4 
9 007 ja kuoleman katse / View to a Kill 399 000 nelonen 22.4. 21:01 24,8 
10 Älä kieltäydy kahdesti / never say never again 389 000 nelonen 8.4. 21:02 23,2 

ohjelman osuus ajankohdan kokonaiskatselusta / share of total time slot viewers
dokumentti / documentary

Esitysaika 
broadcast

Katseluosuus (%) 
 share * (%)

Kanava 
network

Elokuva 
Film

Keskikatsojamäärä 
Viewers on average

 lÄhdE / sourcE: FinnPanEl oy

Esitysaika 
broadcast

Katseluosuus (%) 
 share * (%)

Kanava 
network

Elokuva 
Film

Keskikatsojamäärä 
Viewers on average

(d)
* 
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PiTÄÄKö mun KaiKKi hoiTaa? / do i haVE To TaKE carE oF EVEryThing?
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doping skandaalista ylsi kymmenen katso-
tuimman elokuvan joukkoon. 

lyhytelokuvat keräävät yleisradion uusi 
Kino -lähetyspaikalla maanantain ja lauan-
tain myöhäisillassa parhaimmillaan noin  
20 000 – 40 000 katsojaa. Vuoden 2013 
ehdottomasti katsotuin lyhytelokuva oli 
lyhyiden näytelmäelokuvien oscar-palkin-
toehdokkaaksi vuonna 2014 päässyt Selma 
Vilhusen pitääkö mun kaikki hoitaa?, joka 
esitettiin televisiossa ensi kertaa kansainvä-
lisenä lyhytelokuvapäivänä 21.12.2013. Elo-
kuvan yhteensä seitsemän esitystä ovat 
keränneet huikeat 821 000 televisiokatso-
jaa ja parhain yksittäinen esityskin 275 000 
katsojaa.

Kotimaisista draamasarjoista eniten kat-
sojia vuonna 2013 keräsi taivaan tulet 
sarjan kolmannen tuotantokauden pää-
tösjakso, jonka näki yhteensä 929 000 tele-
visionkatsojaa.

When heroes lie about 
the doping scandal in Finnish 
cross-country skiing made it to the 
top ten films of the year.

domestic short films broadcast in ylE’s 
uusi Kino timeslot late on monday and sat-
urday nights reach an audience between 20 
000 – 40 000 at best. by far the most pop-
ular short film on television in 2013 was 
Selma Vilhunen’s Do i have to take Care of 
everything? that was oscar nominated in 
2014 for best live action short. The film 
was first broadcast on international short 
Film day on december 21st and has since 
reached an audience of 821 000 viewers 
with seven showings, the best single broad-
cast reaching 275 000 viewers.

The most popular domestic drama series 
on television in 2013 was taivaan tulet, the 
final episode of its third series reaching an 
audience of 929 000 viewers.
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elokuvaFeStivaalit kasvattavat edel-
leen suosiotaan; seitsemän suurimman fes-
tivaalin kävijämäärät lisääntyivät noin neljä 
prosenttia edellisestä vuodesta. Viimeisen 
viiden vuoden aikana festivaalien osallistuja-
määrät ovat kasvaneet lähes 40 prosenttia. 
myös myytyjen lippujen määrä on kasvanut 
noin 25 prosenttia vuodesta 2009.

Festivaalit toimivat edelleen elokuvatar-
jonnan erinomaisena monipuolistajana tar-
joamalla laajan kirjon maailman elokuvakult-
tuuria kaupallisen elokuvateatterilevityksen 
ulkopuolella. suomen suosituin festivaali on 
edelleen helsingin kansainvälinen elokuva-
festivaali rakkautta & anarkiaa, joka pide-
tään syyskuussa. Vuonna 2013 festivaali 
esitti elokuvia noin 60 eri maasta kaikki-
aan yli 480 näytöksessä. Elokuvia esitettiin 
yhteensä 337, joista 157 oli lyhytelokuvia. 

suomen elokuvasäätiö tukee vuosittain 
seitsemää kansallisesti merkittävintä elo-
kuvafestivaalia yli 500 000 eurolla. Vuonna 
2013 tukea jaettiin yhteensä 520 000 mikä 
on noin seitsemän prosenttia vähemmän 
kuin vuonna 2012. Keskimäärin elokuvasää-
tiön tuki muodostaa noin 22 prosenttia fes-
tivaalin budjetista. Vuonna 2013 uutena 
tulokkaana tuen piirin nousi helsingissä jär-
jestettävä night Visions festivaali, joka kes-
kittyy kauhu, fantasia, sci-fi ja kulttielokuviin.

kotimaiset elokuvafestivaalit 2013  
domestic film festivals 2013

DomeStiC Film FeStivalS continue to 
grow in popularity; the attendance at the 
seven biggest film festivals in Finland 
increased by four percent from the previ-
ous year. in the past five years film festival 
attendance has grown by nearly 40 percent. 
Ticket sales have also increased by around 
25 percent since 2009.

Film festivals continue to play an impor-
tant role in diversifying film culture by 
offering a large selection of world cinema 
outside commercial theatrical distribution. 
The biggest film festival in Finland is hel-
sinki international Film Festival love & anar-
chy held in september which screened a 
total of 337 films, including 157 short films, 
from over 60 countries in 480 screenings in 
2013. 

The Finnish Film Foundation supports 
the seven most significant film festivals 
with over 500 000 euros in total annually. in 
2013 The Foundation handed out a total of 
520 000 euros in support for the festivals 
which is seven percent less than in 2012. on 
average The Foundation’s support makes up 
around 22 percent of the festival’s annual 
budget. in 2013 the night Vision film fes-
tival focusing on horror, fantasy, sci-fi and 
cult films was added to the list of supported 
festivals.
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kotimaiset elokuvafestivaalit 2013  
domestic film festivals 2013

valtakunnalliSeSti meRkittävien elokuvaFeStivaalien kävijämääRät 2013 
aTTEndancE aT maJor Film FEsTiVals in Finland 2013 

Kokonaiskävijämäärä 
Total attendance

ajankohta  
dates

myydyt liput 
Tickets sold

Festivaali 
Festival

     
helsinki international Film Festival – rakkautta & anarkiaa / love & anarchy 19. – 29.9.2013 42 176 58 550 
doc Point – helsingin dokumenttielokuvafestivaali / helsinki documentary Film Festival 22. – 27.1.2013 19 618 27 810 
Tampereen kansainväliset elokuvajuhlat / Tampere international Film Festival 6. – 10.3.2013 17 336 30 000 
sodankylän elokuvajuhlat / The midnight sun Film Festival in sodankylä 12. – 16.6.2013 15 917 26 100 
Espoo ciné international Film Festival 16. – 25.8.2013 14 120 23 855 

night Visions international Film Festival 17. – 20.1.2013 
 11. – 14.4.2013 
 30.10. – 03.11.2013    11 250 13 847 

oulun kansainvälinen lasten- ja nuorten elokuvien festivaali 
oulu international children and youth Film Festival 18. – 24.11.2013 375 18 827 
 YhteenSä / total  120 792 198 989 
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tallennelevitys 2013
dVd & blu-ray distribution 2013

DvD ja Blu-RaY tallenteiden levityksen 
kokonaisliikevaihto on laskenut nyt jo viiden 
vuoden ajan. Vuonna 2013 tallenteiden 
myynnin ja vuokrauksen liikevaihto oli 
yhteensä 52 903 000 euroa eli noin 11 pro-
senttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. 

myös blu-ray tallenteiden euromääräi-
nen myynti lähti laskuun ensimmäistä ker-
taa formaatin ilmestymisen jälkeen vuonna 
2007, mutta sen vuokratulot sekä kappale-
määräinen levitys kasvoivat edelleen. dVd 
tallenteiden osuus kokonaisliikevaihdosta on 
kuitenkin edelleen yli 80 prosenttia.

suomessa myytiin vuonna 2013 noin  
8 274 000 tallennetta yhteensä noin  
45 606 000 euron edestä. Vuoden suosituin 
elokuvatallenne oli James bond -elokuva  
Skyfall, jota myytin molemmissa formaa-
teissa yhteensä 115 380 kappaletta. suosi-
tuin kotimainen tallenne oli Kari Juusosen 
ohjaama animaatioelokuva niko 2 – lentäjä-
veljekset, joka myi yhteensä 93 251 kap-
paletta. skyfall oli suosituin elokuva myös 
vuokraamojen puolella, kotimaisista eniten 
vuokrattiin puolestaan Johanna Vuoksen-
maan komediaa 21 tapaa pilata avioliitto.

the total Revenue for dVd and blu-ray 
distribution has been decreasing for the 
past five years. in 2013 the total revenue for 
the sales and rental market in Finland was 
52 903 000 euros which is around 11 percent 
less than the previous year.

The revenue from blu-ray sales dropped 
also for the first time since the format was 
introduced, but blu-ray rental revenue and 
the number of copies sold continued to 
increase. dVd’s still make up around 80 per-
cent of the total revenue from film sales 
and rentals.

a total of 8 274 000 copies of dVds and 
blu-rays were sold in Finland in 2013 gener-
ating around 45 606 000 euros. The most 
popular film on the home video market in 
2013 was the James bond film Skyfall that 
sold a total of 115 380 copies on both for-
mats. The most popular domestic film was 
Kari Juusonen’s animated film niko 2 – little 
Brother, Big trouble that sold a total of 93 
251 copies. skyfall was also the most pop-
ular title in rentals while Johanna Vuoksen-
maa’s comedy 21 Ways to Ruin a marriage 
was the most popular domestic film rental.
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top 10 mYYDYintä DvD-elokuvaa 2013  
ToP 10 Films sold on dVd 2013

top 10 mYYDYintä Blu-RaY elokuvaa 2013 
ToP 10 myydyinTÄ blu-ray EloKuVaa 2013

 Kotimaiset / domestic

  
1 skyfall 28 688

2 hobitti – odottamaton matka 
 The hobbit: an unexpected Journey                         22 736
3 itse ilkimys 2 / despicable me 2 19 762
4 selänne / The Finnish Flash – a Teemu selänne story (d)            18 573
5 niko 2 – lentäjäveljekset / niko 2 – little brother, big Trouble 15 371
6 Pacific rim 9 612
7 iron man 3 9 088

8 Taru sormusten herrasta trilogia (boksi)
 lord of the rings Extended Trilogy (box set) 8 304
9 smurffit 2 / The smurfs 2 8 155
10 Fast and Furious 6 7 906

Kpl 
units

Elokuva 
Film

Kpl 
units

Elokuva 
Film  

1 skyfall 86 696
2 itse ilkimys 2 / despicable me 2 80 275
3 niko 2 – lentäjäveljekset / niko 2 – little brother, big Trouble 77 880
4 selänne / The Finnish Flash – a Teemu selänne story (d)            71 675

5 hobitti – odottamaton matka 
 The hobbit: an unexpected Journey                         60 122
6 21 tapaa pilata avioliitto / 21 Ways to ruin a marriage                  55 539

7 Twilight saga: aamunkoi osa 2 
 The Twilight saga: breaking dawn part 2 44 893
8 Juoppohullun päiväkirja / gloriously Wasted                  43 758
9 rölli ja kultainen avain / rolli and the golden Key                    40 978
10 monsterit-yliopisto / monsters university                             40 907

tallenteiDen mYYnti ja vuokRauS 2013  
dVd & blu-ray salEs and rEnTals 2013

      
myynti / sales 36 553 000 -13,4 % 7 110 357 -17,6% 
Vuokraus / rentals 5 869 000 -12,5% 367 225 -10,4% 
yhteensä / Total 42 422 000 -13,3% 7 477 582 -17,2 % 

      
myynti / sales 9 053 000 -4,9% 1 164 128 +1,6% 
Vuokraus / rentals 1 428 000 +21,4% 101 202 +14,3% 
yhteensä / Total 10 481 000 -2,5 % 1 265 330 +2,5 % 

lÄhdE / sourcE:  FilmiKamari / Finnish chambEr oF Film

Kpl 
units

muutos  
change

muutos  
change

Euro
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SuomalaiSia elokuvia esitetään yhä ene-
nevässä määrin kansainvälisillä festivaaleilla. 
Vuonna 2013 suomalaisia elokuvia näytettiin 
yli 550 kansainvälisen tapahtuman ohjelmis-
tossa. Tapahtumien määrä on lisääntynyt 
peräti 48 prosenttia viimeisen viiden vuoden 
aikana. myös suomalaisten elokuvien voitta-
mien kansainvälisten palkintojen määrä on 
kasvanut viime vuosina noin kolmestakym-
menestä vuosittaisesta palkinnosta yli nel-
jäänkymmeneen.

suomalaiset elokuvat ovat kasvattaneet 
suosiotaan erityisesti Pohjois-amerikan fes-
tivaaleilla, joiden osuus kaikista festivaaliesi-
tyksistä on kasvanut lähes 20 prosenttiin.

Pitkistä fiktioelokuvista eniten festi-

kansainvälinen levitys 2013 / international distribution 2013
8-
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FinniSh FilmS are screened at an increas-
ing number of international film festi-
vals. in 2013 Finnish films were shown at 
over 550 international events. The number 
has increased by 48 percent in the last five 
years. The number of international prizes 
awarded to Finnish films has also grown in 
the past few years from around 30 annual 
prizes to over 40.

Finnish films have gained popularity 
especially in north-america, the share of 
north-american screenings increasing to 
nearly 20 percent of all Finnish films’ festi-
val appearances.

The biggest festival hit of the year was 
Selma Vilhunen’s oscar nominated short film 
Do i have to take Care of everything? with 
26 festivals appearances. The most popular 
documentary was Mika Ronkainen’s Finnish 
Blood, Swedish heart shown at 21 different 
festivals and the most popular feature film: 
8-ball by Aku Louhimies with 19 festivals. 

The biggest international hit in commer-
cial theatrical distribution was niko 2 –  
little Brother, Big trouble the 3d sequel 
to the animated hit niko & The Way to the 
stars. it was distributed in over 10 countries 
in Europe as well as asia with nearly 2 mil-
lion admissions.

   
Pitkät elokuvat / Feature films 272 9 

lyhyt- ja dokumenttielokuvat 
short and documentary films 279 34 
 YhteenSä / total 551 43 

SuomalaiSet elokuvat FeStivaaleilla  
ja muiSSa tapahtumiSSa 2013 

Finnish Films aT inTErnaTional FEsTiVals  
and oThEr EVEnTs 2013

Tapahtumia 
Events

Palkintoja 
Prizes

vaaleja vuonna 2013 kiersi Aku Louhimie-
hen 8-pallo, joka esitettiin 19 eri festivaa-
lilla ympäri maailmaa. lyhytelokuvista 
eniten esityksiä oli Selma Vilhusen ohjaa-
malla pitääkö mun kaikki hoitaa? -komedi-
alla, joka kiersi vuoden aikana peräti 26 kan-
sainvälistä festivaalia. dokumenttielokuvista 
suosituin oli taas Mika Ronkaisen laulu koti-
ikävästä, joka löytyi 21 eri festivaalin ohjel-
mistosta.

Kaupallisen teatterilevityksen puolella 
suosituin suomalainen elokuva vuonna 2013 
oli 3d animaatio niko 2 – lentäjäveljekset, 
jota esitettiin yli kymmenessä maassa niin 
Euroopassa kuin aasiassa. Elokuva on kerän-
nyt lähes 2 miljoonaa katsojaa.



35

kansainvälinen levitys 2013 / international distribution 2013

Elokuvafestivaalit / Film festivals 443  80,40 %
suomalaisen elokuvan viikot / Finnish Film Weeks 51  9,26 %
muut elokuvatapahtumat / other events 57  10,34 %

Eurooppa / Europe 327 62,88 %
Pohjois-amerikka / north america 90 17,31 %
aasia / asia 51 9,81 %
Venäjä / russia 23 4,42 %
Etelä-amerikka / south america 18 3,46 %
afrikka / africa 7 1,35 %
australia / australia 4  0,77 %

elokuvatapahtumat kateGoRioittain 
Film EVEnTs by caTEgory

elokuvatapahtumat maittain 
Film EVEnTs by counTry
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