
Elokuvavuosi 2014 Facts & Figures
Suomen elokuvaSäätiö / ThE Finnish Film FoundaTion



Elokuvavuosi 2014 Facts & Figures
Suomen elokuvaSäätiö / ThE Finnish Film FoundaTion



aikuisTEn poika / boy upsidE down



4

6
6
7
8

12
13
16

18
19
20
22
24
26
27

28
29
29

30
31

32
33
33
33

34
34
35
35
35
35

vuosi 2014 lukuina 

 Suomen elokuvasäätiö 
Tukien jakautuminen 

Tukitoiminta 2013–2014 
 Tuotantotuet 2014 

kotimaisen elokuvan tuotanto 2014 
Tuotantokustannusten jakautuminen 

 kotimaiset ensi-illat 

elokuvateatterilevitys 2014 
 Vertailutaulukko 2005–2014 
 Top 20 elokuvaa suomessa 
 Top 20 kotimaista elokuvaa 
 levittäjien markkinaosuudet 

Esitetyt elokuvat maittain 
 Top 30 elokuvateatteripaikkakuntaa 

televisiolevitys 2014 
 Top 10 kotimaista elokuvaa televisiossa 
 Top 10 ulkomaista elokuvaa televisiossa 
 

kotimaiset elokuvafestivaalit 2014 
kotimaisten elokuvafestivaalien kävijämäärät 

tallennelevitys 2014 
 Tallenteiden myynti ja vuokraus 

Top 10 dVd elokuvaa 
 Top 10 blu-ray elokuvaa 

kansainvälinen levitys 2014 
suomalaiset elokuvat ulkomaisilla festivaaleilla 

Elokuvaesitykset tapahtumittain 
Elokuvaesitykset maittain

Top 5 elokuvaa kansainvälisessä teatterilevityksessä 
kansainväliset katsojat maittain

Sisällysluettelo / index
key Figures 2014

the Finnish Film Foundation
support by category
support granted 2013–2014
productions supported in 2014

Domestic film production 2014
average share of production budget
domestic new releases

Cinema distribution 2014
Comparative table 2005–2014
Top 20 films in Finland
Top 20 domestic films
market shares by distributor
Films by country of origin
Top 30 towns based on admissions

Films on television 2014
Top 10 domestic films on television
Top 10 foreign films on television
 
Finnish film festivals 2014
attandance at major domestic film festivals

DvD and Blu-ray distribution 2014
dVd & blu-ray sales and rentals
Top 10 dVds
Top 10 blu-rays

international Distribution 2014
Finnish films at international festivals
Film screenings by event
Film events by country
Top 5 internationally distributed films
international admission by country



4

5,5 M 7,3 M 71,8 M€ 197

Jälleen uusi ennätys / another new record
irina krohn
Toimitusjohtaja / managing director

vuonna 2014 koti-
maisten elokuvien kat-

sojaosuus elokuvateatte-
reissa ylsi 28 prosenttiin. 

kotimainen katsojaosuus 
oli ensimmäistä kertaa pohjois-

maiden paras ja samalla Eu-maiden 
toiseksi korkein. 

Tilastojen takana piilee kuitenkin suuria 
haasteita sekä murros. kotimaisen elokuvan 
suosio ja saatavuuden parantuminen eivät 
vielä yksinään takaa elinkelpoista tuotanto-
yhtiörakennetta. dVd-tallenteiden myynti 
romahti yhdessä vuodessa 30 prosenttia. 
samanaikaisesti verkkojakelu-liiketoiminnan 
kehittymättömyys näkyy siinä, ettei korvaa-
vaa tulonlähdettä vielä ole. 

 Tilastohaasteena on, ettei uusilla jakelu-
kanavilla ole vielä samanlaisia vakiintuneita 

tilastokäytänteitä kuten elokuvateatteri- ja 
televisio-maailmassa. 

Elokuvateatterin jälkeiset jakelukanavat 
saattavat moninkertaistaa elokuvan katso-
jamäärät, joten kulttuurisen vaikuttavuuden 
kannalta elokuvaa ei voi tarkastella vain elo-
kuvateatteri-ikkunasta käsin. Esimerkiksi  
Hiljaisuus tavoitti ilmestymisvuonnaan 
(2011) teattereissa noin 33 000 katsojaa, 
mutta vuonna 2014 sen koki kotiruutujen 
ääressä joka neljäs tv-katsoja (450 000). 

Elokuvasäätiö on tilastoinut jo useana 
vuonna tukipäätösten saajien sukupuolen. 
yli 40 prosenttia myönteisen tuotantotuki-
päätöksen saaneista tuenhakijoista oli naisia. 
on mielenkiintoista, että suomen osuus on 
sama kuin minimitavoite sukupuolikiintiötä 
käyttävissä Ruotsissa ja norjassa. suomi on 
tähän asti valinnut toisen linjan korostamalla 

julkisen vallan käytön periaatteita. Vuoden 
2014 tilastojen valossa nämä näyttävät tuot-
tavan sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta 
yhtä hyviä tuloksia kuin kiintiöt.

Tavoitteena julkiselle rahoitukselle on 
monipuolinen ja laadukas elokuvakulttuuri. 
Tällöin kysymys siitä, kenen tarinoita ja kei-
den tekeminä kerrotaan, on tärkeä. suomi 
ottaa aktiivisesti osaa Euroopan laajuiseen 
keskusteluun mitä tarinan ja tarinakerron-
nan monimuotoisuus tarkoittaa ja millaisia 
mittareita tulisi käyttää sukupuolitarkaste-
lun ohella. miten esimerkiksi alueellisuus tai 
koulutustausta näkyvät? 

Tilastot osoittavat myös, että kansalli-
nen ja kansainvälinen menestys ovat elävän 
elokuvakulttuurin toisiaan täydentäviä puo-
liskoja. kansainvälisyyteen päästään oman, 
vahvan ilmaisun kautta. 

suomen väkiluku 
population of Finland

vuoSi 2014 lukuina / kEy FiguREs 2014

Elokuvissakäynnit 
Cinema admissions

lipputulot 
box office gross

Ensi-iltoja 
First releases
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34 2,1 M 28% 294 1,34

Jälleen uusi ennätys / another new record

in 2014 the market share of domestic films 
from all cinema admissions reached 28 per-
cent. it is the highest of the nordic Coun-
tries for the first time and also the second 
highest of the Eu countries.

behind the statistics however lurk great 
challenges and a great change. The popular-
ity and better availability of domestic films 
do not on their own make for viable produc-
tion company structures. The sale of dVds 
has plummeted by 30 percent in one year. 
at the same time the business side of web 
distribution hasn’t yet evolved into a substi-
tutionary revenue source.

new distribution channels also offer chal-
lenges for statistical analyses as they don’t 
yet have the same established data report-
ing methods as cinemas and broadcasters.

post-cinema distribution can increase a 

film’s audience exponentially so the cultural 
effect of a film cannot be assessed from a 
cinema perspective alone. For example the 
2011 film silence was seen by around 33 000 
people in cinemas when it was first released 
but last year it was experienced by nearly a 
quarter of all television viewers (450 000) 
on their home screens.

The Finnish Film Foundation has com-
piled statistics for several years now on the 
gender representation of its support recip-
ients. last year over 40 percent of those 
receiving support were women. it is an inter-
esting fact that Finland has the same share 
of female support recipients as sweden and 
norway where they have enforced a mini-
mum gender quota. so far Finland has cho-
sen a different approach to the matter by 
emphasizing the principals of governance. 

The statistics show that in 2014 this has 
yielded just as good results in gender equal-
ity as the use of quotas.

The aim of public funding is a diverse 
and high quality film culture. This makes 
the question of whose stories are told and 
by whom very important. Finland is an 
active participant in the Europe-wide dis-
cussion of what the diversity of stories and 
storytelling entails and what type of indi-
cators should be used in addition to gen-
der representation. how for instance are dif-
ferent regions and educational backgrounds 
represented?

statistics also show that domestic suc-
cess and international success are compli-
mentary halves of the same vibrant cinema 
sphere. our own powerful artistic expression 
is the key to internationalization.

kotimaisia pitkiä ensi-iltoja 
domestic first releases

kotimaisten elokuvien katsojat 
admissions for domestic films

kotimaisten katsojaosuus 
domestic market share

Elokuvateatterisaleja 
Cinema screen

Elokuvissakäynnit/asukas 
admissions per capita
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Suomen elokuvaSäätiön tehtävänä on 
tukea ja edistää suomalaista elokuva-alaa. 
Elokuvasäätiö jakaa julkista tukea eloku-
vien ammattimaiseen tuotantoon, esittämi-
seen ja levittämiseen sekä kulttuurivientiin. 
säätiö vastaa myös suomalaisten elokuvien 
kansainvälisestä festivaalilevityksestä ja pro-
mootiosta ja tuottaa ja levittää tietoa eloku-
vateollisuudesta.

Elokuvasäätiön tukivarat koostuvat koko-
naisuudessaan Veikkauksen ja raha-arpajais-
ten voittovaroista, jotka opetus- ja kulttuuri-
ministeriö myöntää säätiölle elokuvataiteen 
edistämiseen osoitetusta määrärahasta. 
Vuonna 2014 säätiölle osoitetut tukivarat 
laskivat jo toista vuotta peräkkäin; vuoden 
24,6 miljoonaa euron tukibudjetti oli viisi 
prosenttia pienempi kuin edellisvuonna ja 
seitsemän prosenttia vähemmän kuin kaksi 
vuotta aiemmin. 

Elokuvasäätiön käsittelemien tukihake-
musten määrä jatkaa kuitenkin edelleen kas-
vuaan. Vuonna 2014 tukihakemuksia vas-
taanotettiin yhteensä 1 372 kappaletta eli 
seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 
2013. kuudessa vuodessa hakemusten 
määrä on kasvanut noin 80 prosenttia.

the FinniSh Film FounDation’S task is 
to support and promote the Finnish Film 
industry. The Foundation allocates pub-
lic support for professional film production, 
exhibition and distribution as well as cul-
tural export. it is also responsible for the 
international festival distribution and pro-
motion of Finnish films. The Foundation 
also collects and shares information on the 
Film industry.

The Finnish Film Foundation receives its 
funding through the ministry of Education 
and Culture from lottery and pools funds 
allocated for the promotion of cinema in 
the state budget. The Foundation’s sup-
port funds decreased in 2014 for the second 
year in a row. The 24.6 million euro support 
budget for 2014 is five percent less than the 
previous year and seven percent less than 
two years earlier.

The number of support applications 
received by the Foundation however con-
tinue to grow. in 2014 the Foundation 
received 1 372 applications which is an 
increase of seven percent from 2013. in the 
past six years the number of support appli-
cations has increased by 80 percent.

Suomen elokuvasäätiö / The Finnish Film Foundation

Suomen elokuvaSäätiön tukien 
Jakautuminen 2014 

ThE Finnish Film FoundaTion's  
suppoRT by CaTEgoRy 2014

Tuotanto / production  86 %
Esitystoiminta / Exhibition  5 %
levitystoiminta / distribution  3 %
kulttuurivienti / international promotion  3 %
Festivaalituki / Festivals  2 %



7

Suomen elokuvaSäätiön tukitoiminta / suppoRT gRanTEd by ThE Finnish Film FoundaTion 

2014

= hakemukset / applications

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

= päätökset / support€ € €

2013

kpl / no. euro        
käsikirjoitustuki / scriptwriting support 442 239 990 900 393 184 774 200 
kehittämistuki / development support 227 136 2 886 500 213 126 2 579 000 
Tuotantotuki / production support 127 87 15 394 500 131 77 14 202 137 

markkinointi- ja levitystuki  
marketing & distribution support 41 33 1 173 471 43 40 1 520 370 
Jälkituki / post-release support 8 8 569 018 12 11 972 368 

tuotannon tuki yhteensä 
total support for production 845 503 21 014 389 792 438 20 048 075 

kulttuuriviennin tuki 
international promotion support 237 232 743 944 222 230 826 588 
Elokuvateattereiden digitalisointi / Cinema digitalisation – – – 22 21 596 300 

Elokuvateattereiden kunnostus- ja laitehankintatuki 
Cinema modernisation and equipment support 50 44 790 709 28 27 697 888 

Elokuvateattereiden toimintatuki 
operational support for cinemas 92 91 507 100 85 84 442 600 

esitystoiminnan tuki yhteensä 
total support for exhibition 142 135 1 297 809 135 132 1 736 788 

digitaalinen markkinointi- ja levitystuki 
digital marketing and distribution support 54 54 230 050 76 66 343 319 
koulutustuki / Training support 6 3 2 920 – – –  
kotimaisten elokuvien digitointi / domestic film digitalisation 4 3 225 000 – – – 
maahantuontituki / Film import support 43 31 360 506 26 17 194 872 
levitystoiminnan tuki yhteensä / total support for distribution 107 91 818 476 102 83 538 191 
Festivaalituki / Film festival support 9 7 545 691 9 7 520 000 
Selvitys- ja tutkimustuki / Research support 4 4 30 000 – – – 

erillismääräraha: tv-tuotantojen käännöstuki 
additional appropriation: tv programme translation support – – – 28 20 68 260 
       
YhteenSä / total 1 372 992 24 450 309 1 288 910 23 737 902 
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hE oVaT paEnnEET / ThEy haVE EsCapEd
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budjetti €  
budget €

Tuotantotuki €  
production support €

Tuotantoyhtiö 
production company

ohjaaja  
director

Suomen elokuvaSäätiön mYöntämät tuotantotuet 2014  
pRoduCTions suppoRTEd by ThE Finnish Film FoundaTion in 2014

 Pitkä Fiktio / FeatuRe-lenGth FiCtion 
päin seinää helsinki-filmi oy antti heikki pesonen 1 300 384 800 000
lovemilla it's alive Films Teemu nikki 760 000 380 000
armi elää oy bufo ab Jörn donner 877 624 515 000
häiriötekijä mjölk movies aleksi salmenperä 900 003 630 000
Toiset tytöt Fisher king production oy Esa illi 1 000 000 600 000
luokkakokous solar Films inc. oy Taneli mustonen 1 390 300 450 000
hetken tässä pohjola-filmi oy oskari sipola 1 380 000 800 000
Eila, Rampe ja likka kinosto oy Taru mäkelä 1 260 000 630 000
Vares – seriffi solar Films inc. oy hannu salonen 1 363 805 530 000
Viikossa aikuiseksi dionysos Films oy Johanna Vuoksenmaa 1 500 080 750 000
Risto Räppääjä ja sevillan saituri artista Filmi oy Timo koivusalo 1 407 000 560 000
Theon Talo butterworks oy Rax Rinnekangas 242 534 170 000
hevisaurus solar Films inc. oy pekka karjalainen 1 559 280 700 000
napapiirin sankarit 2 yellow Film & TV Teppo airaksinen 1 773 436 800 000
me Rosvolat kinoproduction oy marjut komulainen 1 478 471 739 000
nuotin vierestä Fremantlemedia Finland oy lauri nurkse 1 072 899 520 000
kaivos helsinki-filmi oy aleksi salmenperä 1 112 000 720 000
Tuliaiset moskovasta Zodiak Finland oy lauri nurkse 1 600 000 800 000
 YhteiStuotannot enemmiStöoSuuDella / maJoRitY Co-PRoDuCtionS    
2 yötä aamuun (lT) mjölk movies mikko kuparinen 891 141 580 000
 YhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoRitY Co-PRoDuCtionS    
secret society of souptown (EE) solar Films inc. oy margus paju 1 141 000 135 000

  alexandra-Therese   
pojkarna (sE) periferia productions oy  keining 2 011 520 120 000
deadweight (dE) oy bufo ab axel koenzen 1 250 000 75 000
The liberation of skopje (mk) art Films prodcuction aFp oy dusan Jovanovic 2 110 228 150 000
Chronicles of melanie (lV) inland Film Company oy Viesturs kairišs 705 000 85 000
 YhteenSä / total    12 239 000
 Dokumenttielokuvat / DoCumentaRieS  
spandex sapiens Emerald gate industries oy oskari pastila 179 586 97 100
marzia, ystäväni pohjola-filmi oy kirsi mattila 314 000 160 000
presidentintekijät helsinki-filmi oy Tuukka Temonen 174 000 80 000
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budjetti € 
budget €

Tuotantotuki  € 
production support €

Tuotantoyhtiö 
production company

ohjaaja  
director    

home Fisher king production oy lotta petronella 265 000 95 000
west 21st street making movies oy Charlotte airas 190 186 30 000
kanarialinnut  kinokokko ky Jari kokko 124 000 65 000
sotasankarit kinocompany Finland oy ari matikainen 210 056 120 000
ompelijatar illume oy Ville suhonen 221 138 120 000
Revolutions online helsinki-filmi oy mohamed El aboudi  260 000 120 000
keltaiset kumpparit oy millenium Film ltd John webster 482 520 170 000
kuun metsän kaisa oktober oy katja gauriloff 261 000 125 000
Tunteiden temppelit illume oy Jouko aaltonen 180 288 84 000
Tizzi, miriam ja allan ilokuva, naukkarinen & Co lasse naukkarinen 83 818 35 250
kointähti brutal de lux oy Jaakko Ruuska 111 300 60 250
Järven tarina mRp matila Röhr productions marko Röhr, kim saarniluoto 814 299 180 000
kihniö Filmimaa oy saija mäki-nevala 130 848 90 000
Talvivaara Zone2 pictures oy markku heikkinen 103 000 40 000

  Veera lehto-michaud, 
destination home Tuffi Films oy maria seppälä 66 440 33 500

  hannes Vartiainen &   
Erään hyönteisen elämä pohjankonna oy pekka Veikkolainen 108 495 62 000
Till death do us part klaffi tuotannot oy melisa Üneri 200 016 100 000
areenan leijonat ja lampaat * Tühma audio/Visual oy ltd susanna kuparinen 50 000 20 000
karsinasta kauppaan * napafilms oy liisa Juntunen 51 317 20 000
Tyngden av Jante * 4kRs films oskar Forstén, arthur Franck 54 800 20 000 

               salla sorri, wille hyvönen, iris olsson,  
klikkaussota * pohjola-filmi oy markus kåhre, Reetta aalto 50 000 20 000
mannerheimit * Zodiak Finland oy katja lautamatti 50 000 20 000
 YhteiStuotannot enemmiStöoSuuDella / maJoRitY Co-PRoDuCtionS    
ice Queens (Ca) napafilms oy Christy garland 315 000 165 000
onnen ammattilaiset (nl) pohjola-filmi oy wille hyvönen 425 000 170 000
kahden sielun siskoni (no) Vaski Filmi oy suvi west 294 217 93 500
 YhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoRitY Co-PRoDuCtionS    
battle for Rio (FR) First Floor productions oy gonzalo arijon 494 306 30 000
land (sE) Jw documentaries oy Joakim demmer 634 412 25 000
ida's diary (no) mouka filmi oy august b. hansen 449 996 38 000
love me and let me go (sE) Elokuvatuotantoyhtiö made oy Jerzy sladkowski 552 173 40 000
look of silence (dk) making movies oy Joshua oppenheimer 672 000 40 000
placebo (in) helsinki-filmi oy abhay kumar 53 000 37 000
 YhteenSä / total    2 605 600
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budjetti €  
budget €

Tuotantotuki  € 
production support €

Tuotantoyhtiö 
production company

ohjaaja  
director     

 lYhYtelokuvat & tv-SaRJat / ShoRt FiCtion & tv-SeRieS 
naisen nimi TaCk Films oy Tiina lymi 95 000 65 000
Valokuvat, levyt, kirjat of Course my Films pia andell 114 400 80 000
k 7 kinoproduction oy Jan inberg 191 451 70 000
kääntöpaikka Elokuvatuotantoyhtiö made oy aino suni 90 099 63 000
Äiti napafilms oy otto kylmälä 96 487 64 000
noste mRp matila Röhr productions oy marko Röhr 28 084 15 000
koomikko oy bufo ab Janne Reinikainen 477 600 80 000
säälistäjät Elokuvatuotantoyhtiö made oy hannaleena hauru 107 482 75 000
Talvisydän pohjola-filmi oy Jussi hiltunen 185 800 130 000
aikakylä Tuffi Films oy anna antsalo 110 100 75 000
gonthrion Clutch productions Emil sallinen 50 750 20 000
om vägar ** långfilm productions Finland oy karin pennanen 105 000 35 000
det går att operera ** oy studio lumo ab anna blom 200 000 65 000
Tredje dejten ** parad media oy herman karlsson 100 000 35 000
maartin ** poolboy productions oy sonia stenius 100 000 35 000  
käty-kämppä tyhjänä *** balansia Films oy Ville Vierikko 50 000 35 000
pieniä kömpelöitä hellyydenosoituksia *** mjölk movies miia Tervo 50 000 35 000  
hyvää joulua *** scenes oy matti ijäs 59 450 35 000
mersusta seuraava *** lumo Films oy Reetta aalto 65 000 35 000
lasikatto *** helsinki-filmi oy iris olsson 50 000 35 000
satanen (2 x 50 min) moskito Television oy akseli Tuomivaara 516 217 170 000
Replacements (12 x 44 min) Fisher king productions oy miikko oikkonen + Tba 2 200 762 100 000
Jordskott – maan pistokkaat (10 x 58 min) kinoproduction oy anders Engström – henrik björn 235 000 75 000
koukussa (10 x 50 min) moskito Television oy marja pyykkö 1 714 327 150 000
 YhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoRitY Co-PRoDuCtionS    
beast of burden (hR) napafilms oy daina o. pusic 68 500 6 000
 YhteenSä / total    1 583 000
 lYhYtanimaatiot & -SaRJat / ShoRt animation & SeRieS 
uku-ukun taikaviidakko media alert oy Jaana wahlforss ja les orton 221 550 80 000

  metsämarja aittokoski,   
pikkuli (20 x 5 min) sun in Eye productions antti aittokoski 621 913 115 000
gigglebug (20 x 5 min) gigglebug Ebtertainment oy Joonas utti 852 266 150 000
 YhteenSä / total    345 000

 * dox@net hanke / dox@net project
 ** Ruotsinkielinen lyhytelokuvahanke / swedish language short film project 
 *** hetki hauskaa 3 -hanke / a glimpse of joy 3 project
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kotimaisen elokuvan tuotanto 2014 
domestic Film production 2014

vuonna 2014 elokuvasäätiö tuki yhteensä 
24 pitkän fiktioelokuvan tuotantoa. näistä 
kolme oli lasten- ja nuorten elokuvia ja neljä 
esikoisohjaajien teoksia. Tuettujen eloku-
vien määrä laski kahdella edellisvuoteen ver-
rattuna. Vuoden 2014 aikana tuettujen elo-
kuvien keskimääräinen tuotantobudjetti 
laski hieman edellisvuodesta (2013: 1,4m €), 
koska kahden miljoonan euron ylittäviä tuo-
tantobudjetteja ei ollut yhtäkään. sen sijaan 
alle 1,5 miljoonan euron tuotantobudjetin 
elokuvia oli peräti 15.

dokumenttielokuvia tuettiin vuoden 
aikana noin 30 kappaletta kuten aiempina-
kin vuosina. dokumenttielokuvien lisäksi 
vuonna 2014 tuettiin viittä verkkolevityk-
seen tarkoitettua lyhytdokumenttien sarjaa 
elokuvasäätiön, yleisradion ja aVEkin dox@
net -projektin puitteissa. 

Vuonna 2014 tuettujen lyhytelokuvien 
määrä nousi 14 elokuvasta 20 elokuvaan. 
mukana oli viisi ”hetki hauskaa 3” hankkeen 
piirissä rahoitettua komediallista lyhytelo-
kuvaa sekä neljä ruotsinkielisen lyhyteloku-
van erityishankeen elokuvaa. animaatioelo-

in 2014 the Finnish Film Foundation sup-
ported the production of 24 feature films, 
three of which were children’s films and 
four by first-time directors. The number 
of supported projects decreased by two 
from the previous year. The median produc-
tion budget of the supported feature films 
dropped slightly from the previous year 
(1.4m € in 2013) as none of the projects had 
a production budget over 2 million euros. 
instead 15 of the films had a budget under 
1.5 million euros.

production support for documentary 
films was handed out to around 30 films as 
in the previous years. in addition to docu-
mentary films, five short documentary web-
series received funding through a special 
dox@net project set up by the Finnish Film 
Foundation, the Finnish broadcasting Com-
pany ylE and aVEk – the promotion Centre 
for audiovisual Culture.

The number of supported short films 
increased from 14 to 20 projects in 2014. 
They included five comedy shorts produced 
as part of the third “a glimpse of Joy” >> 

kuvien ja -sarjojen määrä puolestaan laski 
vuodesta 2013; tuotantoon lähti vain yksi 
lyhytanimaatio ja kaksi animaatiosarjaa kun 
edellisvuonna elokuvia oli neljä ja sarjoja 
kolme. Tuettujen televisiodraamasarjojen 
määrä sen sijaan nousi kahdesta peräti kuu-
teen sarjaan.

Elokuvasäätiö tukee myös kansainvälisiä 
yhteistuotantoja, joissa suomalainen tuo-
tantoyhtiö on mukana joko enemmistö- tai 
vähemmistörahoitusosuudella. Vuonna 2014 
tuotantotukea myönnettiin 16 kansainväli-
selle yhteistuotannolle yhteensä 1,7 miljoo-
naa euroa. määrä laski selvästi edellisvuo-
desta, jolloin tukea sai 23 yhteistuotantoa.

Elokuvasäätiön tuotantotuki kattaa lähes 
90 prosenttia kotimaisesta elokuvatuotan-
nosta. Julkisen tuen ulkopuolella elokuvate-
atterilevitykseen valmistuu vuosittain noin 
2–4 mikrobudjetin elokuvaa, niin fiktioita 
kuin dokumenttielokuviakin. 

suomen elokuvasäätiö tilastoi tuenhaki-
joiden ja tukipäätösten sukupuolijakaumaa 
tasa-arvon varmistamiseksi. sukupuolten 
välinen epätasapaino tuenhakijoissa >> 
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tuotantokuStannuSten keSkimääRäinen Jakautuminen 2014 
aVERagE shaRE oF pRoduCTion budgET by FinanCER 2014

  
Elokuvasäätiö / Finnish Film Foundation  39 %
ulkomainen rahoitus / Foreign investment 15 %
Rahastot / Funds (nFTF, media, Eurimages)  14 %
Televisiokanavat / Television company  13 %
Tuotantoyhtiö / production company   8 %
aVEk / The promotion Centre for audiovisual Culture  8 %
kotimainen rahoitus / domestic investment  3 %

mediaani tuotantobudjetti  
median production budget:  

mediaani tuotantobudjetti  
median production budget: 

1 305 085 €

325 598 €

Pitkät Dokumenttielokuva enSi-illat / FeatuRe-lenGth DoCumentaRY PRemieReS 

Pitkät Fiktioelokuva enSi-illat / FeatuRe-lenGth FiCtion PRemieReS

Elokuvasäätiö / Finnish Film Foundation  41 %
levitysyhtiö / distribution company   16 %
ulkomainen rahoitus / Foreign investment  15 %
Televisiokanavat / Television company  12 %
Tuotantoyhtiö / production company   10 %
kotimainen rahoitus / domestic investment  6 %
Rahastot / Funds (nFTF, media, Eurimages)  4 %
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on selvästi tasoittunut viime vuosina. 
Vuonna 2014 käsikirjoitustukea hakeneista 
39 prosenttia oli naisia, mikä on kahdek-
san prosenttiyksikköä enemmän kuin edel-
lisvuonna. myönteisen tukipäätöksen saa-
neista käsikirjoittajista taas 43 prosenttia 
oli naisia eli kymmenen prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuonna 2013. käsikirjoitus-
tuki on ainoa yksittäiselle henkilölle myön-
nettävä tuotantopuolen tuki, mutta vuonna 
2014 tuotantotukea hakeneiden elokuvien 
ohjaajista 36 prosenttia oli naisia, mikä on 
seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin 
edellisenä vuonna. myönteiset tukipäätök-
set jakautuivat ohjaajien kesken samassa 
suhteessa. Elokuvien tuottajista naiset muo-
dostivat puolestaan 39 prosenttia hakijoista 
ja 41 prosenttia tuen saajista. nämäkin mää-
rät kasvoivat kymmenellä prosenttiyksiköllä 
vuodesta 2013. 

project and 
four shorts 

funded through a 
special project for swed-

ish language short films. in 2014 the 
Foundation also supported the production 
of one short animation film and two chil-
dren’s animation television series; fewer 
than in 2013 when four films and three 
series received support. The number of tel-
evision drama series however increased in 
2014 from two productions to six receiving 
production support.

The Finnish Film Foundation also offers 
production funding to international co-pro-
duction with a Finnish co-producer attached 
with a majority or a minority funding stake. 
in 2014 co-production funding was handed 
out to 16 international collaborations 
amounting to 1.7 million euros. in 2013 the 
number of supported projects was much 
higher with 23 films receiving funding.

The Foundation’s production support 
covers almost 90 percent of all film produc-
tion in Finland. around 2 to 4 micro-budget 

feature films, fictions and documentaries, 
without public funding make it to theatrical 
distribution every year.

The Finnish Film Foundation collects data 
on the gender of its support applicants and 
recipients to ensure equality. The disparity 
between genders has decreased signifi-
cantly in the past few years. in 2014 women 
scriptwriters made up 39 percent of script-
writing support applicants compared to 
31 percent in 2013. and of those receiv-
ing scriptwriting support 43 percent were 
women, an increase of 10 percentage points 
from 2013. The Foundation’s scriptwriting 
support is the only production support cat-
egory available for individuals rather than 
companies, but in 2014 36 percent of the 
directors attached to films both applying 
for and receiving production support were 
women, compared to only 29 percent in 
2013. women producers made up around 
39 percent of those applying for production 
support and as many as 41 percent of those 
receiving funding. That is an increase of 10 
percentage points from 2013.
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Eila, RampE Ja likka / baby giRl, Eila and RampE
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kotimaiSet enSi-illat 2014 /  nEw domEsTiC RElEasEs 2014

ohjaaja  
director

Ensi-ilta salit  
screens on 

release

katsojat 
admissions

lipputulot  
gross box 

office

Ensi-ilta 
Released

        
Ei kiitos / no Thank you 10.1.2014 101 127 181 1 224 791 samuli Valkama kinotar oy sF Film
onneli ja anneli / Jill and Joy 17.1.2014 105 177 017 1 524 456 saara Cantell Zodiak Finland oy nordisk Film

      bottomland 
anselmi nuori ihmissusi * / anselmi * 24.1.2014 8 4 931 38 027 matti pekkanen  productions oy black lion

Risto Räppääjä ja liukas lennart  
Ricky Rapper and slick leonard 7.2.2014 116 265 615 2 263 250 Timo koivusalo artista Filmi oy disney

      bottomland 
isac Elliot: dream big The movie  (d) * 14.2.2014 66 5 982 52 588 sami Joensuu productions oy isla sales
kummeli V / Towards the day of doom 19.2.2014 117 178 345 1 758 843 aleksi mäkelä nummela-Filmi oy nordisk Film
korso 28.2.2014 36 10 789 100 153 akseli Tuomivaara bufo oy, Tuffi Films oy b-plan
Eedenistä pohjoiseen (d) / garden lovers (d) 7.3.2014 20 14 872 122 911 Virpi suutari made isla sales

presidentintekijät (d)  
The Campaign – The making of a president (d) 14.3.2014 63 10 692 98 630 Tuukka Temonen helsinki -filmi oy sF Film

näin unta elämästä (d)      Jukka kärkkäinen, 
once i dreamt of life (d) 28.3.2014 19 2 221 18 417 sini liimatainen mouka Filmi oy pEk

      inland 
muutoksii / Changes 4.4.2014 48 15 958 140 174 sami laitinen Film Company oy pEk
Romanssi * 11.4.2014 22 1 350 11 294 anssi mänttäri Reppufilmi oy Vl media
laulu (d) / song (d) 11.4.2014 10 1 131 9 208 selma Vilhunen Tuffi Films oy black lion
Tolonen (d) 2.5.2014 14 1 765 16 231 lasse keso gateway Films pEk
love & Engineering (d) 9.5.2014 13 554 4 903 Tonislav hristov making movies oy Elokuvakontakti
kesäkaverit / summertime 1.8.2014 93 129 473 1 260 754 inari niemi solar Films oy nordisk Film

      First Floor productions 
aikuisten poika / boy upside down 29.8.2014 78 12 489 105 930 Juha lehtola & Edith film oy sF Film
mielensäpahoittaja / The grump 5.9.2014 120 457 334 4 316 658 dome karukoski solar Films oy nordisk Film

brooklynin pojat (d)  
boys of bensonhurst, brooklyn (d) 5.9.2014 5 393 3 464 inderjit kaur khalsa moshfish helsinki oy black lion
palsa / The surrealist 12.9.2014 17 1 793 16 494 pekka lehto First Floor productions isla sales
monsterimies (d) / monsterman (d) 26.9.2014 24 566 4 223 antti haase illume ltd. oy Vl media

Vadelmavenepakolainen       mRp matila 
The Raspberry boat Refugee 3.10.2014 114 110 448 1 057 367 leif lindblom Röhr productions nordisk Film
ulvilan murhamysteeri (d) / Emergency Call (d) 3.10.2014 18 2 423 23 401 pekka lehto First Floor productions First Floor productions

Tuotantoyhtiö 
production company

levittäjä 
distributor
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ohjaaja  
director

Ensi-ilta salit  
screens on 

release

katsojat 
admissions

lipputulot  
gross box 

office

Ensi-ilta 
Released

Tuotantoyhtiö 
production company

levittäjä 
distributor

        
muumit Rivieralla / moomins on the Riviera 10.10.2014 121 174 193 1 538 160 Xavier picard handle productions oy nordisk Film
he ovat paenneet / They have Escaped 17.10.2014 48 3 093 28 356 J-p Valkeapää helsinki -filmi oy sF Film
lomasankarit / adventure abroad 31.10.2014 96 47 123 442 983 Taavi Vartia yellow Film & TV nordisk Film
Ruotsalainen hetki / swedish moment 7.11.2014 22 2 243 19 669 Teemu kaskinen bufo oy b-plan
Tuulensieppaajat  (d) / pixadores (d) 21.11.2014 6 466 4 542 amir Escandari helsinki -filmi oy pEk
autolla nepaliin (d) * / dream driven (d) * 28.11.2014 30 11 080 110 561 Timo peltokangas Eli Creative oy black lion

      Fremantle 
nightmare 2 – painajainen jatkuu / nightmare 2 3.12.2014 122 68 519 674 751 marko Äijö media Finland oy sF Film
Eila, Rampe ja likka / baby girl, Eila and Rampe 26.12.2014 109 25 324 243 031 Taru mäkelä kinosto nordisk Film
päin seinää / headfirst 26.12.2014 88 22 217 215 896 antti heikki pesonen helsinki -filmi oy sF Film

 vähemmiStöYhteiStuotannot / minoRitY Co-PRoDuCtionS      
koomikot / Clownwise (CZ, sk, lu) (d) 9.5.2014 6 474 3 718 petr Jarchovsky kinosto nordisk Film
 
aatsinki: The story of arctic Cowboys (us) (d) * 12.12.2014 14 838 6 095 Jessica oreck myriapod productions Elokuvakontakti
       
 lYhYtelokuvat / ShoRt FilmS       
huhtikuu * 6.7.2014 2 297 – Toni kurkimäki mr orange Films mr orange Films
 YhteenSä / total   1 889 189 17 459 933   

 (d)  dokumenttielokuva / documentary  
 *  Tuotettu ja levitetty ilman elokuvasäätiön tukea / produced and distributed without foundation's support 



18

elokuvateatterilevitys 2014 / Cinema distribution 2014

kotimaiSet elokuvat ylitti-
vät kahden miljoonan elokuvateat-

terikatsojan rajan jo kolmatta kertaa 
2000-luvulla. yhteensä kotimaisille eloku-
ville kertyi katsojia 2 051 247. myös eloku-
vateatterikatsojien kokonaiskävijämäärä 
pysyi yli seitsemässä miljoonassa jo viidettä 
vuotta peräkkäin. katsojamäärien nousuun 
on osaltaan vaikuttanut kasvava kotimai-
nen elokuvatuotanto, jonka tarjonta on yhä 
monipuolisempaa. Vuonna 2014 elokuvateat-
tereissa avasi 32 kotimaista elokuvaa, joista 
12 oli dokumenttielokuvia ja peräti seitse-
män lasten- ja nuortenelokuvia. kotimai-
nen elokuva on myös toista vuotta peräkkäin 
koko vuoden suosituin yli 400 000 katsojalla. 

Elokuvateatterien kävijämääriä on lisän-
nyt myös elokuvajakelun digitalisointi, joka 
saatiin päätökseen vuonna 2013. Elokuvate-

atterisalien määrä on myös kääntynyt nou-
suun ensimmäistä kertaa yli viiteen vuoteen 
ja saleja löytyy suomesta taas lähemmäs 
300. salit sijaitsevat noin 170 elokuvateatte-
rissa 120 eri paikkakunnalla. asiakaspaikkoja 
teattereista löytyy yli 51 000. 

digitalisoitumisen myötä myös ensi-ilto-
jen määrä on vakiintunut lähemmäs 200 
elokuvaan vuodessa. Viime vuoden 197 
uutuuselokuvaa avasivat yhteensä 10 169 
teatterisalissa eli kopiomäärät pysyivät 
myös vuoden 2013 tasolla. myös 3d ensi-
iltojen määrä on vakiintunut noin 30 eloku-
vaan vuodessa. 3d näytösten osuus kaikkien 
ensi-iltojen katsojista oli noin 20 prosent-
tia eli hieman vähemmän kuin vuonna 2013 
(24 %). 3d elokuvanäytösten keskimääräinen 
lipunhinta nousi sen sijaan 10,8 euroon edel-
lisvuoden 10,1 eurosta.

DomeStiC FilmS surpassed two million 
admissions in cinemas for the third time in 
the 21st century. The total in 2014 was 2 051 
247 admissions. Total cinema admissions 
also topped seven million for the fifth year 
in a row. one of the reasons for the increas-
ing admissions is the growth of domes-
tic film production offering more variety. 
32 domestic films opened in cinemas in 
2014, 12 of which were documentaries and 
as many as seven for children and youths. 
For the second year running a domestic film 
was also the biggest film of the year with 
over 400 000 admissions.

another contributing factor to increas-
ing cinema admissions is the digitalization 
of film distribution and exhibition, a transi-
tion completed in 2013. The number of cin-
ema screens is also on the rise for the first 
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elokuvateatterilevitys 2014 / Cinema distribution 2014

       
 346 197 7,3 71,8 € 294 
 337 200 7,7 74,5 € 282 
 324 176 8,4 78,8 € 284 
 408 191 7,1 65,0 € 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 

      
 9,8 € 1,3 34 28 % 
 9,6 € 1,4 36 23 % 
 9,4 € 1,5 36 28 % 
 9,0 € 1,3 30 17 % 
 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 % 

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

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

kotimaisten katsojaosuus  
domestic market share

veRtailutaulukko 2005 – 2014 / CompaRaTiVE TablE 2005 – 2014

time in over five years and there are once 
again almost 300 screens operating in Fin-
land. The screens are located in 170 cinema 
sites in 120 towns around the country offer-
ing seating for over 51 000 people.

as a result of digital distribution the 
number of new releases has increased to 
almost 200 a year. in 2014 a total of 197 
new films were released in Finland and they 
opened on a total of 10 169 cinema screens 
which is on level with the previous year. 
The number of films released in 3d has set-
tled to around 30 per year. The share of 3d 
screenings of the total admissions for first 
releases was around 20 percent, a slight 
drop from the previous year’s 24 percent, 
but the average ticket price for a 3d screen-
ing increased from 10 euros to 10.8 euros in 
2014.

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
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moomiT RiViERalla / moomins on ThE RiViERa
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alkuperämaa 
origin

toP 20 elokuvaa SuomeSSa 2014 / Top 20 Films in Finland 2014

         
1 mielensäpahoittaja / The grump 5.9.2014 457 334 4 316 658 €   Fi nordisk Film

2 hobitti – Viiden armeijan taistelu  
 The hobbit: battle of the Five armies 10.12.2014 359 119 4 147 562 €   us Fs Film

3 Risto Räppääjä ja liukas lennart  
 Ricky Rapper and slick leonard 7.2.2014 265 615 2 263 250 €   Fi disney
4 kummeli V / Towards the day of doom 19.2.2014 178 345 1 758 843 €   Fi nordisk Film
5 onneli ja anneli / Jill and Joy 17.1.2014 177 017 1 524 456 €   Fi nordisk Film
6 muumit Rivieralla / moomins on the Riviera 10.10.2014 174 193 1 538 160 €   Fi-FR nordisk Film

7 nälkäpeli – matkijanärhi osa 1  
 The hunger games: mockingjay part 1 19.11.2014 172 018 1 768 408 €   us nordisk Film
8 Rio 2 11.4.2014 161 590 1 547 207 €   us Fs Film
9 interstellar 7.11.2014 141 774 1 553 591 €   us-uk-Ca Fs Film
10 lego elokuva / The lego movie 14.2.2014 138 628 1 329 014 €   us Fs Film
11 kesäkaverit / summertime 1.8.2014 129 473 1 260 754 €   Fi nordisk Film
12 Ei kiitos / no Thank you 10.1.2014 127 181 1 224 791 €   Fi Fs Film
13 The wolf of wall street 3.1.2014 124 216 1 297 222 €   us Finnkino
14 maleficent – pahatar / maleficent 28.5.2014 113 114 1 132 238 €   us-uk disney

15 Vadelmavenepakolainen  
 The Raspberry boat Refugee 3.10.2014 110 448 1 057 367 €   Fi-sE nordisk Film
16 12 years a slave 24.1.2014 103 367 1 019 276 €   us Fs Film
17 guardians of the galaxy 1.8.2014 100 994 1 100 308 €   us-uk disney

18 Tähtiin kirjoitettu virhe  
 The Fault in our stars 11.7.2014 95 859 927 712 €   us Fs Film

19 näin koulutat lohikäärmeesi 2  
 how to Train your dragon 2 4.7.2014 92 598 895 648 €   us Fs Film
20 Frozen – huurteinen seikkailu / Frozen 20.12.2013 92 597 904 828 € 192 092 1 867 716 € us disney

lipputulot
2013–2014 
gross box 

 office 2013–2014

lipputulot 
2014 

 gross box 
office 2014

katsojat 
2013–2014 

admissions 
2013–2014

Ensi-ilta 
Released

levittäjä 
distributor

katsojat 2014 
admissions 

2014
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 (d)   dokumenttielokuva / documentary
 *  Tuotettu ja levitetty ilman elokuvasäätiön tukea / produced and distributed without foundation's support

        
1 mielensäpahoittaja / The grump 5.9.2014 457 334 4 316 658 €   nordisk Film

2 Risto Räppääjä ja liukas lennart  
 Ricky Rapper and slick leonard 7.2.2014 265 615 2 263 250 €   disney
3 kummeli V / Towards the day of doom 19.2.2014 178 345 1 758 843 €   nordisk Film
4 onneli ja anneli / Jill and Joy 17.1.2014 177 017 1 524 456 €   nordisk Film
5 muumit Rivieralla / moomins on the Riviera 10.10.2014 174 193 1 538 160 €   nordisk Film
6 kesäkaverit / summertime 1.8.2014 129 473 1 260 754 €   nordisk Film
7 Ei kiitos / no Thank you 10.1.2014 127 181 1 224 791 €   sF Film

8 Vadelmavenepakolainen  
 The Raspberry boat Refugee 3.10.2014 110 448 1 057 367 €   nordisk Film
9 ainoat oikeat / The Two and only 27.12.2013 83 135 792 851 € 113 284 1 085 206 € nordisk Film
10 nightmare 2 – painajainen jatkuu / nightmare 2 3.12.2014 68 519 674 751 €   sF Film
11 Ella ja kaverit 2 – paterock / Ella and Friends 2 27.12.2013 58 795 486 015 € 91 983 769 998 € snapper Films distribution
12 lomasankarit / adventure abroad 31.10.2014 47 123 442 983 €   nordisk Film
13 Eila, Rampe ja likka / baby girl, Eila and Rampe 26.12.2014 25 324 243 031 €   nordisk Film
14 päin seinää / headfirst 26.12.2014 22 217 215 896 €   sF Film
15 muutoksii / Changes 4.4.2014 15 958 140 174 €   pEk
16 Eedenistä pohjoiseen (d) / garden lovers (d) 7.3.2014 14 872 122 911 €   isla sales
17 aikuisten poika / boy upside down 29.8.2014 12 489 105 930 €   sF Film
18 autolla nepaliin (d) * / dream driven (d) * 28.11.2014 11 080 110 561 €   black lion
19 korso 28.2.2014 10 789 100 153 €   b-plan distribution

20 presidentintekijät (d)  
 The Campaign – The making of a president (d) 14.3.2014 10 692 98 630 €   sF Film

toP 20 kotimaiSta elokuvaa 2014 / Top 20 domEsTiC Films 2014

lipputulot
2013–2014 
gross box 

 office 
2013–2014

lipputulot 
2014 

gross box 
office 2014

katsojat 
2013–2014 

admissions 
2013–2014

Ensi-ilta 
Released

levittäjä 
distributor

katsojat 2014  
admissions 

2014
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miElEnsÄpahoiTTaJa / ThE gRump
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levittäJien maRkkinaoSuuDet 2014 / maRkET shaREs by disTRibuToR 2014

     
sF Film oy (Fox, warner bros.) 74 48 10 
Cinema mondo 49 16 1 
nordisk Film 46 26 23 
Finnkino (uip, scanbox, universal, paramount) 41 31 4 
Future Film 31 20 4 
The walt disney Company nordic (bVi, sony) 29 17 4 
pirkanmaan elokuvakeskus 27 4 25 
atlantic Film oy 10 4 1 
black lion 7 5 6 
isla sales 6 6 3 
snapper Films distribution 4 3 1 
Cinemanse 4 4 – 
kuusan kino 4 2 – 
Vl-media 4 4 2 
kinoscreen 4 2 – 
b-plan distribution 2 2 2 
suomen elokuvakontakti 2 2 1 
First Floor productions 1 1 1 
långfilm productions 1 – 1 

kotimaiset elokuvat  
domestic Films

Elokuvia levityksessä  
all films on release

Ensi-illat 
new releases

sF Film oy (Fox, warner bros.)  37 %
nordisk Film  26 %
The walt disney Company nordic (bVi, sony)  16 %
Finnkino (uip, scanbox, universal, paramount)  11 %
Future Film  5 %
Cinema mondo  2 %
muut / others  3 %

maRkkinaoSuuDet kaikkien elokuvien katSoJiSta
maRkET shaRE oF admissions FRom all Films

levittäjä 
distribution company
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levittäJien maRkkinaoSuuDet 2014 / maRkET shaREs by disTRibuToR 2014

nordisk Film  68 %
The walt disney Company nordic 13 %
sF Film oy 12 %
snapper Films distribution 3 %
isla sales 1 %
pirkanmaan elokuvakeskus  1 %
muut / others 2 %

maRkkinaoSuuDet kotimaiSten elokuvien katSoJiSta 
maRkET shaRE oF admissions FRom domEsTiC Films
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SuomeSSa levitYkSeSSä olleet elokuvat 
alkuPeRämaittain 2014 

Films in disTRibuTion by CounTRy oF oRigin 
2014

kaikki elokuvat 
all films

Ensi-illat 
new releases

maRkkinaoSuuDet liPPutuloiSta 
maRkET shaRE oF boX oFFiCE

maRkkinaoSuuDet katSoJiSta 
maRkET shaRE oF admissions

us  62 %
suomi / Finland  26 %
Eurooppa / Europe  10 %
muu maailma / Rest of the world  2 %

us  60 %
suomi / Finland  28 %
Eurooppa / Europe  10 %
muu maailma / Rest of the world  2 %
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usa 134 96 
suomi / Finland 89 32 
Ranska / France 28 19 
uk     21 15 
Ruotsi / sweden 17 4 
Japani / Japan 11 4 
norja / norway 6 4 
Tanska / denmark 6 4 
australia 4 2 
saksa / germany 4 2 
Espanja / spain 3 – 
kanada / Canada 3 1 
belgia / belgium 2 2 
Chile 2 2 
intia / india 2 2 
irlanti / ireland 2 1 
Etelä-korea / south korea 1 1 
hong kong 2 – 
indonesia 1 1 
islanti / iceland 1 – 
israel 1 1 
italia / italy 1 1 
kenia / kenya 1 1 
Romania 1 – 
slovakia 1 1 
sveitsi / switzerland 1 – 
Venäjä / Russia 1 1 
kaikki YhteenSä / total 346 197 
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elokuvateatteRiPaikkakuntien oSuuDet 
kaikiSta elokuviSSakäYnneiStä 2014

shaRE oF ToTal CinEma admissions 2014

Top 1–15 paikkakunnat / towns 80 %
16–30 paikkakunnat / towns 10 %
loput / Rest 10 %

     
helsinki 1 790 990 2,9 34 6 580
Tampere 736 305 3,3 17 2 712
Turku 547 759 3,0 11 2 158
Vantaa 512 264 2,4 8 1 344
oulu 398 894 2,0 14 1 643
Espoo 387 368 1,5 11 1 677
lahti 241 301 2,3 7 1 036
Jyväskylä 235 866 1,7 9 1 393
kuopio 229 911 2,1 8 1 811
pori 161 030 1,9 5 663
Joensuu 142 039 1,9 4 659
hämeenlinna 122 758 1,8 8 1 092
Vaasa 120 986 1,8 6 949
kouvola 113 961 1,3 8 1 552
lappeenranta 88 472 1,2 2 596
seinäjoki 87 106 1,4 4 580
porvoo 84 675 1,7 4 540
kotka 65 834 1,2 4 431
mikkeli 60 865 1,1 4 720
Järveenpää 54 044 1,3 3 358
kajaani 53 014 1,4 3 484
Rovaniemi 49 353 0,8 2 307
salo 47 272 0,9 5 1 017
Rauma 46 734 1,2 2 313
pietarsaari 43 173 2,2 2 315
hyvinkää 38 770 0,8 3 504
kokkola 38 066 0,8 2 375
kemi 33 083 1,5 3 596
Raasepori 31 584 1,1 3 449
Forssa 31 558 1,8 2 356

toP 30 elokuvateatteRiPaikkakuntaa käviJämääRän PeRuSteella 2014 
Top 30 Towns basEd on CinEma admissions 2014

Teatterisalit 
screens

Teatteripaikat 
seats

käynnit per asukas 
 admissions per capita

kunta
Town

kävijät 
admissions
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kotimaiSet elokuvat ovat edelleen suo-
sittuja myös televisiolevityksessä, kymme-
nen katsotuimman elokuvan joukkoon ei 
mahtunut yhtään ulkomaista tuotantoa. Jo 
toista vuotta peräkkäin katsotuin elokuva 
ilmaisilla tv-kanavilla oli kotimainen doku-
menttielokuva; tällä kertaa JP Siilin ohjaama 
henkilökuva jääkiekkoilija teemu Selän-
teestä. edvin laineen Tuntematon soti-
las elokuvan itsenäisyyspäivän esitys pysyy 
myös vuodesta toiseen katsotuimpien elo-
kuvien kärjessä. myös elokuvat, jotka teat-
terilevityksessä jäävät vaatimattomam-
piin katsojalukuihin, tavoittavat yleisönsä 
laajemmin televisiossa. kuten Sakari kir-
javaisen Hiljaisuus, joka keräsi elokuvate-
attereissa 33 000 katsojaa, mutta saavutti 
televisiossa peräti 454 000 ihmistä.

kotimaiset lyhytelokuvat löytävät ylei-
sönsä parhaiten televisiolevityksessä. par-
haimmillaan suosittuun katseluaikaan esite-
tyt lyhytelokuvat keräävät satoja tuhansia 
katsojia. Vuoden 2014 katsotuin lyhytelo-
kuva televisiossa oli oscar-ehdokkaana ollut 
Selma vilhusen Pitääkö mun kaikki hoi-
taa? joka tavoitti uusintaesitykselläänkin 
26.1.2014 peräti 275 000 katsojaa. Elokuvan 
ensiesitys vuoden 2013 puolella tavoitti hui-
keat 821 000 katsojaa.

kotimaisista draamasarjoista vuoden kat-
sotuimmaksi nousi keväällä nelosella esi-
tetty Mustat lesket, jonka ensimmäinen jakso 
tavoitti parhaimmillaan 1 053 000 katsojaa.

DomeStiC FilmS continue to be very pop-
ular also on television, the top ten films 
on television in 2014 were all Finnish. For 
the second year in a row the most popu-
lar film on television was a domestic doc-
umentary; this time it was JP Siili’s por-
trait of ice-hockey legend teemu Selänne. 
edvin laine’s classic The Unknown Solider 
continues to be one of the most popular 
films on television with its annual independ-
ence day broadcast. Even domestic films 
that didn’t get too many admissions in cine-
mas find a larger audience on television, like 
Sakari kirjavainen’s war drama Silence that 
was released in cinemas in 2011 to 33 000 
admissions and reached an audience of  
454 000 viewers on its television debut in 
2014.

domestic short films also reach their 
audience most effectively on television, dur-
ing prime viewing hours short films can 
reach hundreds of thousands of viewers. in 
2014 the most popular short film on tele-
vision was again Selma vilhunen’s oscar-
nominated Do I Have to Take Care of Every-
thing? which was seen by 275 000 viewers 
on its rerun on January 26th 2014. The film’s 
television debut in december 2013 reached 
an astounding 821 000 viewers.

The most popular domestic television 
drama series was Black Widows broadcast on 
nelonen in the spring of 2014. its first epi-
sode reached as many as 1 053 000 viewers.

televisiolevitys 2014 / Television distribution 2014
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1 sel8nne (d) / The Finnish Flash – a Teemu selänne story (d) (2013) 765 000 mTV3 28.2. 19:31 35,2 
2 Tuntematon sotilas / The unknown soldier (1955) 707 000 ylE 1 6.12. 14:00 54,7 
3 härmä / once upon a Time in the north (2012) 653 000 ylE 1 28.12. 21:05 36,2 
4 Varasto / storage (2011) 611 000 mTV3 10.1. 19:59 26,3 
5 Tie pohjoiseen / Road north (2012) 565 000 nelonen 4.5. 21:01 30,2 
6 Rukajärven tie / ambush (1999) 551 000 ylE 1 27.4. 21:06 31,5 
7 hyväntekijä (TV-elokuva / TV movie) (2014) 543 000 ylE 1 16.2. 21:05 21,8 

8 uuno Turhapuro – suomen tasavallan herra presidentti 
 numbskull Emptybrook the president of the Republic of Finland (1991) 463 000 mTV3 4.1. 19:16 23,1 
9 kummeli kultakuume / kummeli goldrush (1997) 462 000 nelonen 13.10. 21:01 25,1 
10 hiljaisuus / silence (2011) 454 000 ylE 1 13.4. 21:05 25,6 

toP 10 kotimaiSta elokuvaa televiSioSSa 2014 
Top 10 domEsTiC Films on TElEVision 2014

toP 10 ulkomaiSta elokuvaa televiSioSSa 2014 
Top 10 FoREign Films on TElEVision 2014

       
1 Rautarouva / The iron lady (2011) 454 000 ylE 1 25.12. 20:45 27,2 
2 Quantum of solace (2008) 428 000 nelonen 7.6. 21:01 30,1 
3 wallander: petos / wallander: sveket (TV-elokuva / TV movie) (2013) 419 000 mTV3 27.12. 22:40 31,5 

4 pirates of the Caribbean: Vierailla vesillä 
 pirates of the Caribbean: on stranger Tides (2011) 411 000 nelonen 30.5. 21:01 27 
5 007 ja kultainen silmä / golden Eye (1995) 409 000 nelonen 3.5. 21:01 23,7 
6 Casino Royale (2006) 409 000 nelonen 31.5. 21:01 28,1 
7 odottamaton ehdotus / The proposal (2009) 393 000 nelonen 28.9. 21:00 22,7 
8 kotiopettajattaren romaani / Jane Eyre (2011) 385 000 ylE 1 2.1. 21:05 20,8 
9 mission impossible – ghost protocol (2011) 385 000 nelonen 5.10. 21:02 24,6 

10 wallander: Rauhaton mies 
 wallander: den orolige mannen (TV-elokuva / TV movie) (2013) 378 000 mTV3 13.12. 22:41 35,5 

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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elokuvaFeStivaalien SuoSio jatkaa 
suomessa kasvuaan. seitsemän merkittä-
vimmän festivaalin kävijämäärät lisääntyi-
vät jälleen muutaman prosentin edellisvuo-
desta, yhteensä näillä festivaaleilla käynti 
on lisääntynyt lähes 40 prosenttia viidessä 
vuodessa.

suosituimpana elokuvafestivaalina jat-
kaa helsingin kansainvälinen elokuvafesti-
vaali Rakkautta & anarkiaa, jonka kävijämää-
rät nousivat kuusi prosenttia ja myydyt liput 
lähes kymmenen prosenttia vuodesta 2013. 
lipunmyynti lisääntyi tasaisesti myös muilla 
festivaaleilla. 

suomen elokuvasäätiö tukee vuosittain 
seitsemää kansallisesti merkittävintä eloku-
vafestivaalia yli puolella miljoonalla eurolla, 
koska festivaalit monipuolistavat maan elo-
kuvatarjontaa tuomalla valkokankaille elo-
kuvia, jotka eivät täällä pääse kaupalliseen 
levitykseen. Esimerkiksi Rakkautta & anar-
kiaa festivaalin ohjelmistossa esitettävästä 
noin 60 eri maasta lähtöisin olevasta 330 
elokuvasta lähes 90 prosenttia jää kaupalli-
sen elokuvateatterilevityksen ulkopuolelle. 
muista festivaaleista esimerkiksi Tampereen 
elokuvajuhlat ja helsingin doc point tarjo-
avat puolestaan lyhyt- ja dokumenttieloku-
ville poikkeuksellista valkokangasnäkyvyyttä.

kotimaiset elokuvafestivaalit 2014   
domestic film festivals 2014

Film FeStivalS continue to grow in pop-
ularity in Finland. The attendance for the 
seven major film festivals in Finland grew 
again by a few percent from the previous 
year. in total the attendance at these festi-
vals has increased nearly 40 percent in the 
last five years.

The helsinki international Film Festival 
love & anarchy continues to be the most 
popular film festival in the country. The fes-
tival increased its attendance by six percent 
and its ticket sales by nearly ten percent 
from 2013. Ticket sales also increased stead-
ily at the other major festivals.

The Finnish Film Foundation supports 
the seven nationally significant film fes-
tivals with over 500.000 euros every year 
because they diversify film distribution in 
Finland by screening international films that 
do not get a commercial theatrical release 
in the country. For example of the 330 films 
from around 60 countries screened at hel-
sinki’s love & anarchy film festival nearly 
90 percent will never make it to commercial 
distribution in Finland. of the other festi-
vals Tampere international Film Festival and 
doc point in helsinki offer a rare platform 
for short and documentary films on the big 
screen.
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kotimaiset elokuvafestivaalit 2014   
domestic film festivals 2014

valtakunnalliSeSti meRkittävien elokuvaFeStivaalien käviJämääRät 2014 
aTTEndanCE aT maJoR Film FEsTiVals in Finland 2014 

kokonaiskävijämäärä 
Total attendance

ajankohta  
dates

myydyt liput 
Tickets sold

Festivaali 
Festival
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helsinki international Film Festival – Rakkautta & anarkiaa / love & anarchy 18. – 28.9.2014 46 142 62 492 
doc point – helsingin dokumenttielokuvafestivaali / helsinki documentary Film Festival 28.1 – 2.2.2014 17 563 25 246 
Tampereen kansainväliset elokuvajuhlat / Tampere international Film Festival 5. – 9.3.104 15 312 25 994 
sodankylän elokuvajuhlat / The midnight sun Film Festival in sodankylä 11. – 15.6.2014 15 301 25 131 
Espoo Ciné international Film Festival 22. – 31.8.2014 15 615 25 630 
night Visions 28.10. – 2.11.2014   
 9. – 13.4.2014   
 1. – 2.3.2014 10 990 13 719 

oulun kansainvälinen lasten- ja nuorten elokuvien festivaali 
oulu's international Children's Film Festival 17. – 23.11.2014 465 24 965  
YhteenSä / total  121 388 203 177 
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tallennelevitys 2014 
dVd & blu-ray distribution 2014

tallenteiDen kokonaiSliikevaihto jat-
kaa putoamistaan; dVd ja blu-ray levyjen 
myynti ja vuokraus on pudonnut alle puoleen 
siitä mitä se oli viisi vuotta sitten. Vuonna 
2014 myös blu-ray tallenteiden vuokraus lähti 
ensimmäistä kertaa laskuun; vielä 2013 nii-
den vuokrauksen liikevaihto kasvoi lähes 20 
prosenttia. Vuonna 2014 tallenteiden koko-
naisliikevaihto oli 35 878 000 euroa eli noin 
32 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013.

suomessa myytiin kuitenkin vuonna 2014 
edelleen yhteensä 5 826 597 tallennetta 31 
509 000 euron edestä. perinteiset dVd tal-
lenteet ovat edelleen blu-ray levyjä suosi-
tumpia; niiden osuus myydystä kokonais-
määrästä nousi peräti 87 prosenttiin (80 % 
vuonna 2013).

Vuoden suosituin elokuvatallenne oli dis-
neyn lasten animaatioelokuva Lentsikat, joka 
myi molemmissa formaateissa yhteensä 78 
928 kappaletta. kotimaisista elokuvista suo-
situin oli niin ikään lastenelokuva, timo  
koivusalon ohjaama Risto Räppääjä ja liukas 
Lennart 64 915 kappaleen myynnillä. Vuok-
raelokuvista vuoden suosituin oli Nälkäpeli: 
Vihan liekit 57 000 kappaleella. 

the total Revenue for the sales and rent-
als of dVd and blu-ray discs continues to 
fall, in 2014 it was less than half of what 
it was five years ago. 2014 was also the 
first year that the rental figures for blu-ray 
discs started to decline. in 2013 their reve-
nue from rentals was still growing by nearly 
20 percent. The total revenue for the home 
viewing market (dVd & blu-ray) in 2014 was 
35 878 000 euros which is 32 percent less 
than in 2013.

dVd and blu-ray discs still sold 5 826 597 
copies in 2014 amounting to 31 509 000 
euros. Traditional dVds continue to be more 
popular than blu-ray discs, their share of 
total sales even increased to 87 percent in 
2014 (80 % in 2013).

The most popular film on the home mar-
ket in 2014 was disney’s children’s anima-
tion Planes which sold a total of 78 928 
discs in both formats. The biggest domestic 
seller was also a children’s film, timo koivu-
salo’s Ricky Rapper and Slick Leonard sold 64 
915 copies on dVd and blu-ray. The year’s 
most popular rental was The Hunger Games: 
Catching Fire with 57 000 shifted copies.
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toP 10 mYYDYintä DvD-elokuvaa 2014  
Top 10 Films sold on dVd 2014

toP 10 mYYDYintä Blu-RaY elokuvaa 2014 
Top 10 Films sold on blu-Ray 2014

 kotimaiset / domestic

  

1 hobitti – smaugin autioittama maa 
 The hobbit: desolation of smaug     26 305
2 Frozen: huurteinen seikkailu / Frozen 11 883
3 gravity 10 334

4 Risto Räppääjä ja liukas lennart 
 Ricky Rapper and slick leonard 9 851
5 nälkäpeli: Vihan liekit / The hunger games: Catching Fire 9 188
6 lentsikat / planes 8 603
7 onneli ja anneli / Jill and Joy 8 255
8 guardians of the galaxy 7 985
9 Transformers – Tuhon aikakausi / Transformers: age of Extinction 7 589
10 kummeli V / Towards the day of doom 7 354

kpl 
units

Elokuva 
Film

kpl 
units

Elokuva 
Film

  
1 lentsikat / planes 70 325

2 hobitti – smaugin autioittama maa 
 The hobbit: desolation of smaug     55 102

3 Risto Räppääjä ja liukas lennart 
 Ricky Rapper and slick leonard 55 064
4 onneli ja anneli / Jill and Joy 47 029
5 Frozen: huurteinen seikkailu / Frozen 46 924
6 kummeli V / Towards the day of doom 42 173
7 lentsikat 2: pelastajat / planes 2: Fire & Rescue 36 300
8 itse ilkimys 2 / despicable me 2 34 571
9 Rio 2 32 645
10 leijonasydän / heart of a lion 31 017

lÄhdE / souRCE: suomEn FilmikamaRi Ry / Finnish ChambER oF Film

tallenteiDen mYYnti Ja vuokRauS 2014 
dVd & blu-Ray salEs and REnTals 2014

      
myynti / sales 25 522 000  -30,2 % 5 056 362 -28,9% 
Vuokraus / Rentals 3 428 000 -41,6% 244 636 -33,4 % 
yhteensä / Total 28 950 000 -31,8 % 5 300 998 -29,1 % 

      
myynti / sales 5 987 000 -33,9 % 770 235 -33,8 % 
Vuokraus / Rentals 941 000 -34,1 % 86 427 -14,6 % 
yhteensä / Total 6 928 000 -33,9 % 1 856 662 -32,3 % 

kpl 
units

muutos  
Change

muutos  
Change

Euro
DvD 

Blu-RaY
kpl 

units
muutos  
Change

muutos  
Change

Euro

lÄhdE / souRCE: suomEn FilmikamaRi Ry / Finnish ChambER oF Film
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SuomalaiSet elokuvat leviävät entistä 
paremmin myös kotimarkkinoiden ulko-
puolella, niin kansainvälisillä elokuvafes-
tivaaleilla kuin kaupallisessa elokuvateat-
terilevityksessä. suomalaisten elokuvien 
kansainväliset elokuvafestivaaliesitykset 
ovat lisääntyneet yli 40 prosentilla viimei-
sen viiden vuoden aikana. Vuonna 2014 
suomalaisia elokuvia esitettiin yli 520 elo-
kuvatapahtuman ohjelmistossa ympäri maa-
ilmaa. Erilaisia kansainvälisiä elokuvapal-
kintoja myönnettiin suomalaisille elokuville 
vuoden aikana lähes 60 kappaletta. 

pitkistä fiktioelokuvista eniten festivaa-
liesityksiä keräsi Pirjo honkasalon Beto-
niyö, joka oli myös suomen oscar-palkinto-
ehdokas. betoniyö esitettiin vuonna 2014 
yhteensä 40 festivaalilla. lyhytelokuvista 
eniten maailmalla kiersi hannes vartiaisen 

kansainvälinen levitys 2014 / international distribution 2014

FinniSh FilmS are increasingly popular also 
on international markets, both in festival 
and commercial theatrical distribution. The 
number of international festival screenings 
for Finnish films has increased over 40 per-
cent in the last five years. in 2014 Finnish 
films were screened at over 520 film events 
around the world. They were also awarded 
nearly 60 different international film prizes 
and awards during the year.

The biggest festival hit of the year with 
40 selections was Finland's oscar hope-
ful, Pirjo honkasalo's Concrete Night. The 
most popular short film was hannes varti-
ainen and Pekka veikkolainen’s experimen-
tal Emergency Calls with 31 festival appear-
ances. Susanna helke’s American Vagabond 
was the most popular documentary with 20 
international festivals.

Finnish children’s films were very popular 
in 2014. Two years after its domestic release, 
the 3d animation Niko 2 – Little Brother, Big 
Trouble has become the most popular Finnish 
film of all time internationally with over 3.2 
million admissions. in 2014 the film debuted 
in China and south korea among others and 
has now been sold to 23 markets around the 
world. another popular Finnish children’s film 
in 2014 was the live action Ella and Friends 
with over 230 000 admissions in germany 
and austria.

   
pitkät elokuvat / Feature films 220 17 
lyhyt- ja dokumenttielokuvat / short and documentary films 306 38 
YhteenSä / total 526 55 

SuomalaiSet elokuvat FeStivaaleilla Ja muiSSa taPahtumiSSa 2014  

Finnish Films aT inTERnaTional FEsTiVals and oThER EVEnTs 2014

Festivaalit ja tapahtumat 
 Festivals and Events

palkintoja 
prizes

ja Pekka veikkolaisen kokeellinen elokuva 
Hätäkutsu, joka esitettiin 31 tapahtumassa. 
dokumenttielokuvia edusti aktiivisim-
min Susanna helken American Vagabond 
yhteensä 20 elokuvafestivaalilla.

suomalaiset lastenelokuvat menestyvät 
maailmalla kiitettävästi. Vuonna 2014 eniten 
katsojia kaupallisessa elokuvateatterilevityk-
sessä keräsi vielä kaksi vuotta ensi-iltansa 
jälkeenkin animaatioelokuva Niko 2 – lentä-
jäveljekset, joka on noussut kaikkien aikojen 
katsotuimmaksi suomalaiseksi elokuvaksi 
maailmalla yli 3,2 miljoonalla katsojalla. Elo-
kuva debytoi viime vuonna mm. kiinassa ja 
Etelä-koreassa. kaikkiaan elokuva on esi-
tetty jo 23 eri maassa. hienosti menestyi 
myös näytelty lastenelokuva Ella ja kaverit, 
joka keräsi saksassa ja itävallassa yli  
230 000 katsojaa vuonna 2014.
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kiina / China 707 573 
itävalta / austria 191 292 
Ruotsi / sweden 115 646 
Tanska / denmark 42 250 
Espanja / spain 30 263 
Turkki / Turkey 27 064 
Tsekki / The Czech Republic 16 945 
slovakia 16 930 
puola / poland 11 894 
kroatia / Croatia 8 950 

kansainvälinen levitys 2014 / international distribution 2014

Elokuvafestivaalit / Film festivals 449 85 %
suomalaisen elokuvan viikot / Finnish Film weeks 32 6 %
muut elokuvatapahtumat / other film events 45 9 %

Eurooppa / Europe 346 66 %
pohjois-amerikka / north america 88 17 %
aasia / asia 45 9 %
Etelä-amerikka / south america 16 3 %
Venäjä / Russia 18 3 %
australia / australia 9 2 %
afrikka / africa 4 1 %

SuomalaiSten elokuvien eSitYkSet  
taPahtumittain 
Finnish Film sCREEnings by EVEnT

SuomalaiSten elokuvien  
FeStivaalieSitYkSet maittain 
Finnish Film FEsTiVal sCREEnings by CounTRy

   

1 niko 2: lentäjäveljekset 
 niko 2 – little brother, big Trouble (2012) 821 801 3 235 634 
2 Ella ja kaverit / Ella & Friends (2012) 233 542 233 542 

3 Vadelmavenepakolainen 
 Raspberry boat Refugee (2014) 102 924 102 924 
4 leijonasydän / heart of a lion (2013) 9 270 9 270 
5 muumit Rivieralla / moomins on the Riviera (2014) 9 097 9 097 

toP 5 SuomalaiSta elokuvaa kanSainväliSeSSä  
teatteRilevitYkSeSSä 2014  

Top 5 Finnish Films in inTERnaTional  
CinEma disTRibuTion 2014

kansainväliset katsojat 2014 
international admissions 2014

kansainväliset  
katsojat yhteensä 

international 
admissions total

Elokuva 
Film

kanSainväliSet elokuvateatteRikatSoJat  
SuomalaiSille elokuville maittain 2014 

inTERnaTional CinEma admission FoR  
Finnish Films by CounTRy 2014

kansainväliset katsojat 2014 
international admissions 2014

maa 
Country

lÄhdE / souRCE: EuRopEan audioVisual obsERVaToRy – REnTRak
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