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5,5 M 8,7 M 89 M€ 202

vuosi 2015 oli katsojien vuosi 
irina krohn
Toimitusjohtaja

kotimainen elokuva 
 saavutti vuonna 2015 

uuden katsojaosuusennätyk-
sen elokuvateattereissa: 30 

prosenttia, joka on Eu maista 
toiseksi paras. kotimaisen elokuvan 

kehittämisen trendinä on vallinnut viime 
vuosina laaja ja erilaisia yleisöjä löytävä tar-
jonta. Viimeisen kymmenen vuoden ajan 
katsojaluku on vaihdellut, mutta on yltä-
nyt keskimäärin 24 prosenttiin. osa ansiosta 
kuuluu julkiselle vallalle, joka vielä ennen 
nykyistä heikkoa suhdannetta ehti merkittä-
västi nostaa suomen elokuvasäätiön kautta 
jaettavia tukivaroja. 

ilahduttavaa on, että viime vuosiin asti 
nousseen julkisen tuen avulla tuotantoyh-
tiöillä on ollut parempi mahdollisuus kan-
sainväliseen rahoitukseen, jonka osuus esi-

merkiksi pitkissä näytelmäelokuvissa on 
kasvanut 28 prosenttiin. kansainvälistymi-
nen on tilastojenkin valossa suomalaisen 
elokuvan luonnollinen kasvusuunta, kun suo-
men pääomamarkkinat elokuvatuotannolle 
näyttäisivät olevan rajalliset ja uudet jakelu-
muodot ylittävät myös valtioiden rajoja. 

suomessa edellytetään julkisen rahan vai-
kuttavuutta ja sen käytön läpinäkyvyyttä. 
kulttuuripuolella elokuva-alan toiminta-
malli on edistyksellinen yksityisen ja julkisen 
rahan tehokkaassa yhdistämisessä kansa-
laisten ja katsojien eduksi. Toimialan ja suu-
ren yleisön vaatimaa läpinäkyvyyttä voidaan 
palvella tilastojen kautta, joita tarkastele-
malla voidaan nähdä ns. iso kuva. Elokuva-
säätiö on ollut eurooppalaisittain edellä-
kävijä tilastoidessaan hakemusten sekä 
tuensaajien sukupuolta.  uskoakseni läpinä-

kyvyys tässä on edistänyt naisten ja mies-
ten yhdenvertaista kohtelua sekä tarinoiden 
monipuolisuutta. 

läpinäkyvyyden kannalta yksityisen ja jul-
kisen yhdistämisen kannalta on jännite. sää-
tiö ei voi yksityiskohtaisesti julkistaa yksit-
täisten hankkeiden tietoja, mutta tässäkin 
mielessä suuremman tietomäärän yhdistä-
minen tilastoiksi on keino ylläpitää säätiön, 
toimialan, julkisen vallan sekä yleisön välistä 
luottamusta. 

Elokuvan kulttuurinen ja yhteiskunnalli-
nen vaikutus alkaa yksittäisen katsojan hen-
kilökohtaisesta elokuvaelämyksestä. uskon, 
että tulevaisuudessa tiedonkeruu (data 
mining) mahdollistaa myös rikkaamman ja 
tarkemman kuvan katsojien kokemuksesta 
ja näin edesauttaa elokuvataiteen kehitty-
mistä. 

suomen väkiluku 
Population of Finland

vuoSi 2015 lukuina / kEy FigurEs 2015

Elokuvissakäynnit 
Cinema admissions

lipputulot 
Box office gross

Ensi-iltoja 
First releases
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40 2,6 M 29,9% 311 1,59

vuosi 2015 oli katsojien vuosi 

in 2015 DomeStiC FilmS reached a record 
breaking market share of 30 percent of cin-
ema admissions which is the second highest 
in all Eu countries. The trend in the devel-
opment of domestic cinema in the last few 
years has been an expansive offering of 
films appealing to different types of audi-
ences. admissions for domestic films have 
varied from year to year in the last decade 
but have on average reach a market share of 
24 percent. Part of the credit belongs to the 
government that had time to significantly 
increase the public support funds allocated 
through the Finnish Film Foundation before 
the latest economic downturn. 

it’s gratifying that the increases in pub-
lic funding that continued up until the last 
few years have enabled production compa-
nies to seek more international financing, 

the share of which has increased up to 28 
percent of the average feature film budget. 
as even the statistics show, international-
ization is the natural course for the Finn-
ish film industry considering the apparently 
limited capital markets in Finland and the 
new distribution methods not limited by 
national borders.

in Finland, public funding is required to 
show effectiveness and transparency in 
its use. The film industry’s method of effi-
ciently combining private and public financ-
ing for the benefit of the public and audi-
ences is progressive on the cultural field. 
The transparency required by the indus-
try and the general public can be serviced 
by statistics which allow us to examine the 
so called big picture. The Finnish Film Foun-
dation has been a forerunner in Europe in 

compiling statistics on the gender divide 
of its applicants and support recipients. i 
believe that transparency in this issue has 
improved the equal treatment of men and 
women as well as the diversity of stories.

Transparency creates tension when com-
bining public with private. The Foundation 
cannot publish detailed information on indi-
vidual projects, but combining data into 
larger statistics is a way to uphold the trust 
between the Foundation, the industry, pub-
lic authorities and the audience.

a film's cultural and societal impact 
begins as a personal experience by an indi-
vidual audience member. i believe that in 
the future data mining will make possible a 
richer and more detailed understanding of 
the audience’s experience which in turn will 
help to develop the cinematic art form.

kotimaisia pitkiä ensi-iltoja 
domestic first releases

kotimaisten elokuvien katsojat 
admissions for domestic films

kotimaisten katsojaosuus 
domestic market share

Elokuvateatterisaleja 
Cinema screens

Elokuvissakäynnit/asukas 
admissions per capita

2015 Was the year of the audience 
irina krohn
managing director
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Suomen elokuvaSäätiö on perustettu 
vuonna 1969 tukemaan ja edistämään suo-
malaista elokuva-alaa. Elokuvasäätiö jakaa 
julkista tukea elokuvien ammattimaiseen 
tuotantoon, esittämiseen ja levittämi-
seen sekä kulttuurivientiin. Tukitoimintansa 
lisäksi elokuvasäätiö vastaa suomalaisten 
elokuvien kansainvälisestä festivaalilevityk-
sestä ja promootiosta. säätiö kerää myös 
elokuva-alan viralliset tilastot suomessa ja 
jakaa tietoa alan toiminnasta.

Elokuvasäätiö toimii opetus- ja kulttuu-
riministeriön ohjauksessa. ministeriö myön-
tää säätiölle vuosittain tuki- ja toimintavarat 
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittova-
roista elokuvataiteen edistämiseen osoi-
tetusta määrärahasta. Vuonna 2015 eloku-
vasäätiön tukivarat olivat yhteensä 24,6 
miljoonaa euroa eli saman verran kuin edel-
tävänä vuotena. Tukivarat ovat kuitenkin 
laskeneet noin seitsemän prosenttia vuo-
desta 2012.

Elokuvasäätiöön saapuvien tukiha-
kemusten määrä jatkaa edelleen kasvu-
aan. Vuonna 2015 hakemuksia käsiteltiin 
yhteensä 1 419 kappaletta eli noin 40 pro-
senttia enemmän kuin viisi vuotta aiemmin. 
myönteisen tukipäätöksen sai noin 67 pro-
senttia hakijoista.

the FinniSh Film FounDation was estab-
lished in 1969 to support and promote the 
Finnish film industry. The Foundation allo-
cates public funding for the professional 
production, distribution and exhibition of 
films as well as cultural export. The Founda-
tion is also responsible for the international 
festival distribution and promotion of Finn-
ish films. The Foundation also compiles offi-
cial cinema statistics in Finland and pro-
vides information about the industry.

The Finnish Film Foundation operates 
under the guidance of the ministry of Edu-
cation and Culture. The ministry grants the 
Foundation its yearly support and opera-
tional funds from lottery and pools funds 
allocated for the promotion of cinema in 
the state budget. in 2015 the Foundation’s 
support budget was 24,6 million euros, the 
same as the previous year. The support 
funds have however decreased by approxi-
mately seven percent since 2012.

The number of support applications 
received by the Finnish Film Foundation 
continues to grow. in 2015 the Founda-
tion processed a total of 1 419 applications 
which is around 40 percent more than five 
years ago. support was granted to around 
67 percent of applicants.

Suomen elokuvasäätiö / The Finnish Film Foundation

Suomen elokuvaSäätiön tukien 
jakautuminen 2015  

ThE Finnish Film FoundaTion's  
suPPorT By CaTEgory 2015

Tuotanto / Production  88 %
Esitystoiminta / Exhibition  5 %
kulttuurivienti / international promotion  3 %
levitystoiminta / distribution  2 %
Festivaalituki / Festivals  2 %
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Suomen elokuvaSäätiön tukitoiminta / suPPorT granTEd By ThE Finnish Film FoundaTion 

2015
= hakemukset / applications

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

€ €

2014

kpl / no. euro        
käsikirjoitustuki / scriptwriting support 469 184 868 400 442 239 990 900 
kehittämistuki / development support 233 127 2 855 200 227 136 2 886 500 
Tuotantotuki / Production support 125 79 15 069 200 127 87 15 394 500 
markkinointi- ja levitystuki / marketing & distribution support 38 37 2 171 000 41 33 1 173 471 
Jälkituki / Post-release support 10 10 1 525 138 8 8 569 018 
 tuotannon tuki yhteensä / total support for production 875 437 22 488 938 845 503 21 014 389 
       
 kulttuuriviennin tuki / international promotion support 297 296 781 084 237 232 743 944 
       

Elokuvateattereiden kunnostus- ja laitehankintatuki  
Cinema modernisation and equipment support 35 32 695 582 50 44 790 709 

Elokuvateattereiden toimintatuki  
operational support for cinemas 97 97 508 450 92 91 507 100 
 esitystoiminnan tuki yhteensä / total support for exhibition 132 129 1 204 032 142 135 1 297 809 
       

Tallenteiden markkinointi- ja levitystuki  
digital formats' marketing and distribution support 58 52 118 096 54 54 230 050 
koulutustuki / Training support 1 1 1 300 6 3 2 920 
kotimaisten elokuvien digitointi / domestic film digitalisation 3 3 29 500 4 3 225 000 
ohjelmistotuki / Film import support 31 20 248 148 43 31 360 506 

 levitystoiminnan tuki yhteensä  
 total support for distribution 93 76 397 044 107 91 818 476 
       
 Festivaalituki / Film festival support 7 7 545 500 9 7 545 691 
       
 selvitys- ja tutkimustuki / research support 2 2 33 800 4 4 30 000 
       

 Erillismääräraha: yleisötyön tukikokeilu  
 additional appropriation: audience development support trial 13 5 63 500 – – – 
       
 YhteenSä / total 1 419 952 25 513 898 1 344 972 24 450 309 

= Päätökset / support
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kotimaisen elokuvan tuotanto 2015 
domestic Film Production 2015

Suomen elokuvaSäätiön tuotantotuki 
kattaa yli 90 prosenttia suomalaisesta elo-
kuvatuotannosta. Elokuvateatterilevitykseen 
valmistuu vuosittain noin 2–4 mikrobudje-
tin fiktio- ja dokumenttielokuvaa ilman jul-
kista tukea. Vuonna 2015 elokuvasäätiö 
myönsi tuotantotukea 21 pitkän fiktioelo-
kuvan tuotantoon yhteensä 12,5 miljoonaa 
euroa. kolme fiktioista oli lasten ja nuorten 
elokuvia. 

suomalaisten elokuvien menestyessä 
entistä paremmin kotimarkkinoilla, on kan-
sainvälisten yhteistuotantojen määrä hie-
man vähentynyt viime vuosina. Vuonna 
2015 elokuvasäätiö myönsi yhteensä 3,9 mil-
joonaa euroa tuotantotukea kansainvälisille 
yhteistuotannoille, joista viidessä suomalai-
nen tuotantoyhtiö oli päätuottajana ja kym-
menessä tuottajana vähemmistöosuudella. 
mukana ovat niin pitkät fiktioelokuvat kuin 
dokumentti- ja lyhytelokuvat. Vielä vuonna 
2013 kansainvälisiä yhteistuotantoja oli yli 
20 vuodessa.

naisten osuus elokuvasäätiön tuotanto-
tukea hakevien elokuvien tekijöistä on kas-
vanut viime vuosina selvästi. naispuolis-
ten tuottajien, ohjaajien ja käsikirjottajien 

the FinniSh Film FounDation’S produc-
tion support covers over 90 percent of Finn-
ish film production. Between two and four 
micro budget fiction and documentary films 
produced and distributed without pub-
lic funding are released in Finnish cinemas 
every year. in 2015 the Finnish Film Founda-
tion handed out a total of 12,5 million euros 
in production support to 21 feature-length 
fiction films. Three of the films were aimed 
at children and youths. 

The increasing popularity of Finnish 
films in the domestic market has slightly 
decreased the number of international co-

osuus on silti edelleen vain noin kolmannek-
sen (30%) kaikista hakijoista. Tuotantotu-
kea saaneiden elokuvien tekijöissä naisia on 
kuitenkin jopa viisi prosenttiyksikköä (35%)
enemmän kuin hakijoiden joukossa. Par-
haiten naistekijät ovat edustettuina eloku-
vasäätiön käsikirjoitusapurahoissa, joka on 
ainoa henkilöille, tuotantoyhtiöiden sijaan, 
myönnettävä tuotannon tukimuoto. Vuonna 
2015 käsikirjoitusapurahan hakijoista 42 pro-
senttia oli naisia ja apurajan saajista 45 pro-
senttia.

productions in the past few years. in 2015 
the Foundation handed out a total of 3,9 
million in production support to interna-
tional co-productions including documen-
taries and shorts. Five of the films had a 
Finnish producer as the majority producer 
and ten were minority co-productions. as 
recently as 2013 the Foundation funded 
over 20 international co-productions a year.

The number of women filmmakers apply-
ing for production support from the Finnish 
Film Foundation has increased considerably 
in the past few years. however women pro-
ducers, directors and scriptwriters still make 
up only about a third (30%) of all applicants. 
The share of women amongst filmmakers 
receiving funding from the Foundation on 
the other hand is as much as five percent-
age points (35%) higher than amongst the 
applicants. Women are best represented in 
the applicants and recipients of the Foun-
dation’s scriptwriting grant which is the 
only production support scheme available 
for individuals instead of production com-
panies. in 2015 women made up 42 percent 
of scriptwriting grant applicants and 45 per-
cent of grant recipients.
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tuotantokuStannuSten keSkimääräinen jakautuminen 2015 
aVEragE sharE oF ProduCTion BudgET By FinanCEr 2015

  
Elokuvasäätiö / Finnish Film Foundation  42 %
Televisiokanavat / Television company  16 %
nFTF, media, Eurimages rahastot / funds  13 %
aVEk / The Promotion Centre for audiovisual Culture  9 %
ulkomainen rahoitus / Foreign investment  8 %
Tuotantoyhtiö / Production company   7 %
muu kotimainen rahoitus / other domestic funding   5 %

keskimääräinen tuotantobudjetti 
average production budget

keskimääräinen tuotantobudjetti 
average production budget 

1 890 000 €

316 000 €

Pitkät Dokumenttielokuva enSi-illat / Feature-length DoCumentarY PremiereS 

Pitkät Fiktioelokuva enSi-illat / Feature-length FiCtion PremiereS

Elokuvasäätiö / Finnish Film Foundation  33 %
ulkomainen rahoitus / Foreign investment  28 %
levitysyhtiö / distribution company   9 %
Televisiokanavat / Television company  9 %
kotimainen rahoitus / domestic investment  9 %
Tuotantoyhtiö / Production company   7 %
nFTF, media, Eurimages rahastot / funds  5 %
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armi Elää! / armi aliVE!
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Budjetti €  
Budget €

Tuotantotuki €  
Production support €

Tuotantoyhtiö 
Production company

ohjaaja  
director

Suomen elokuvaSäätiön mYöntämät tuotantotuet 2015 
ProduCTions suPPorTEd By ThE Finnish Film FoundaTion in 2015

 Pitkä Fiktio / Feature-length FiCtion

  anastasia lapsuy,   
Tsamo making movies  markku lehmuskallio 743 983 480 000
alma de sant Pere Vegetarian Films osuuskunta Jarmo lampela 362 689 160 000
honeybunnies huh huh-Filmi maarit lalli 1 085 127 710 000
Piilotetut solar Films Tiina lymi 1 210 000 710 000
syysprinssi solar Films alli haapasalo 1 453 226 800 000
love records Fisher king Productions aleksi mäkelä 1 473 000 800 000
Bodom don Films Taneli mustonen 1 011 000 500 000
onnenonkija helsinki-fimi Ville Jankeri 1 300 000 650 000
Tom of Finland helsinki-fimi dome karukoski 3 750 000 700 000
it Came From The desert roger! Picture marko mäkilaakso 624 000 150 000
Pahan kukat solar Films inc. antti J. Jokinen 653 278 200 000
onnelin ja annelin talvi Zodiac Finland saara Cantell 1 900 000 800 000
risto räppääjä ja yöhaukka arista Filmi Timo koivusalo 1 603 000 800 000
rölli ja salainen reitti mrP matila röhr Production Taavi Vartia 1 964 254 800 000
Varpu making movies selma Vilhunen 928 223 630 000
 YhteiStuotannot enemmiStöoSuuDella / majoritY Co-ProDuCtionS    
iron sky The Coming race (dE) iron sky universe Timo Vuorensola 16 726 746 1 000 000
hiljainen tieto (no, sE, lV) Periferia Productions saara Cantell 2 545 739 800 000
nyrkkeilijä (sE, dE) Elokuvayhtiö aamu Juho kuosmanen 1 204 568 750 000
ikitie (EE, sE) mrP matila rörh Productiona aJ annila 2 381 529 800 000
 YhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoritY Co-ProDuCtionS    
Fang rung (dk) yellow Film & TV max kestner 2 804 785 100 000
lucky (sE) helsinki-fimi mia Engberg 1 412 687 120 000
 YhteenSä / total    12 460 000
    
 Dokumenttielokuvat / DoCumentarieS  
in god We Trust: Jumalan nimissä gig gideon gitai 153 602 76 800
hentokeijukorento Tuffi Films Elli Toivoniemi 163 000 95 000
sielunmetsä Filmimaa anu kuivalainen 226 788 135 000
new norway saamifilmi Paul anders simma 215 000 115 000
Takaisin pintaan monami-agency Juan reina 287 875 200 000
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Budjetti € 
Budget €

Tuotantotuki  € 
Production support €

Tuotantoyhtiö 
Production company

ohjaaja  
director      

   kärkkäinen Jukka,   
multa vietiin hammasharja mouka Filmi  Passi J-P 238 848 130 000
Jäte Visiokolmio  Jan ijäs 148 963 86 000
kasvun vuodet docart  Petteri saario 242 260 120 000
Valkoinen raivo art Films production aFP  arto halonen 328 809 175 000

   anastasia lapsuy,  
Pyhä giron Filmi  markku lehmuskallio 69 375 25 000
Parasta mitä meille voi tapahtua intergalactik  mia halme 215 000 125 000
Puhtaus ja Vaara Elokuvayhtiö aamu  Elina Talvensaari 156 878 80 000
isäni tähtien takaa Pohjola-filmi  Einari Paakkanen 242 000 154 000
Paha poliisi Zone2 Pictures  Pekka lehto 272 082 130 000
ristin tie Funfar Films  mika hotakainen 120 000 40 000

   mika koskinen,   
The green mine luxian productions  sampsa oinaala  347 381 145 000
kitkajoki rapid river  Tauno kohonen 137 518 45 000
suomenlahti katharsis Films  Jouni hiltunen 229 000 119 000
Eleganssi Euphoria Film  Virpi suutari 98 000 68 000

   hannes Vartiainen,
Perhosten salattu maailma Pohjankonna  Pekka Veikkolainen 120 219 20 000
lauri double Back documentaries  niina Brandt 130 750 60 000
 YhteiStuotannot enemmiStöoSuuDella / majoritY Co-ProDuCtionS    
anteeksiantamaton (dk) kinocompany Finland  lars Feldballe-Petersen 266 117 100 000
 YhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoritY Co-ProDuCtionS    
magnitsky list (no) illume  andrei nekrasov 1 008 084 50 000
The language of silence (sE) oktober  Frans huhta karlsson 305 000 19 000
Paradise gowns (lT) napafilms  albina griniute 86 789 25 000
Transformation (dk) Tuffi Films  Camilla madgid 552 356 20 200
school of demorcacy (dk) mouka Filmi  lise Birk-Pedersen 1 070 000 25 000
 YhteenSä / total     2 383 000
    
 lYhYtelokuvat / Short FiCtion 

   Vesa kuosmanen,  
Psykoosi pahenee special Film Company  henri huttunen 76 573 50 000
rakastan annaa making movies  Joonas rutanen 124 658 80 000
swan song medeia  marita liulia 40 607 21 000
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Big gamE
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Budjetti €  
Budget €

Tuotantotuki  € 
Production support €

Tuotantoyhtiö 
Production company

ohjaaja  
director

 * hetki hauskaa 4 -hanke / a glimpse of Joy 4 project

     
ajatuksia rakkaudesta Elokuvayhtiö made Jani ilomäki 83 925 58 700
naisen kanssa Computer graphicks Visart Jussi Fredriksson 27 776 15 000
radio dolores Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro katariina lillqvist  130 615 40 800
neliapila silva mysterium Juha lankinen 146 335 109 500
mixteip osuuskunta korpipaja Teemu Åke 85 897 44 000
Tiger Elokuvayhtiö kometta Jani leinonen 90 000 50 000
sore Eyes for infinity Pyjama Films Elli Vuorinen 103 838 80 000
papulaBoX hattara Films kimmo koskela 72 500 22 000
Pysähdys of Course my Films  Pia andell 48 000 27 000
Cold storage lumikinos Production Thomas Freundlich 54 695 23 000
mannerlaatta Elokuvaytiö Testifilmi mika Taanila 138 000 73 000
dijon-juttu * hillstream Pictures mikko myllylahti 60 000 40 000
B-Filmi * double Back documentaries saara helene murto 69 380 40 000
kaikki hyvin, Pekka * TaCk Films marja Pyykkö 60 000 40 000
Fantasia * it's alive Films Teemu nikki 61 451 40 000
Todella kiihottavaa * Filmimaa kimmo Taavila 72 296 40 000
 YhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoritY Co-ProDuCtionS    
mausoleum (EE) Funny Films lauri randla 109 551 27 000
duschen (sE) kinocompany Finland stefan Constantinescu 143 392 20 000

  Jenni Toivoniemi,  
komitea (sE) Tuffi Films  gunhild Enger 265 000 44 000
 YhteenSä / total    1 285 000
    
 DraamaSarjat / Drama SerieS 

   Juuso syrjä,  
sorjonen * (11 x 52 min) Fisher king Production Jyri kähönen 3 000 000 150 000
EX-onnelliset * (12 x 43 min) dionysos Films Johanna Vuoksenmaa 1 925 000 100 000
kynsin hampain * (10 x 23 min) Fremantle media Finland rike Jokela 1 099 574 50 000
kohtuuttomuuksia (4 x 50 min) solar Films Petri kotwica 765 000 150 000
downshiftaajat (10 x 42 min) yellow Film & TV Teppo airaksinen 1 519 280 100 000
myrskyn jälkeen (3 x 50 min) Elokuvayhtiö aamu leea klemola 827 535 120 000
 YhteenSä / total    370 000
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ajatuksia rakkaudesta Elokuvayhtiö made Jani ilomäki 83 925 58 700
naisen kanssa Computer graphicks Visart Jussi Fredriksson 27 776 15 000
radio dolores Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro katariina lillqvist  130 615 40 800
neliapila silva mysterium Juha lankinen 146 335 109 500
mixteip osuuskunta korpipaja Teemu Åke 85 897 44 000
Tiger Elokuvayhtiö kometta Jani leinonen 90 000 50 000
sore Eyes for infinity Pyjama Films Elli Vuorinen 103 838 80 000
papulaBoX hattara Films kimmo koskela 72 500 22 000
Pysähdys of Course my Films  Pia andell 48 000 27 000
Cold storage lumikinos Production Thomas Freundlich 54 695 23 000
mannerlaatta Elokuvaytiö Testifilmi mika Taanila 138 000 73 000
dijon-juttu * hillstream Pictures mikko myllylahti 60 000 40 000
B-Filmi * double Back documentaries saara helene murto 69 380 40 000
kaikki hyvin, Pekka * TaCk Films marja Pyykkö 60 000 40 000
Fantasia * it's alive Films Teemu nikki 61 451 40 000
Todella kiihottavaa * Filmimaa kimmo Taavila 72 296 40 000
 YhteiStuotannot vähemmiStöoSuuDella / minoritY Co-ProDuCtionS    
mausoleum (EE) Funny Films lauri randla 109 551 27 000
duschen (sE) kinocompany Finland stefan Constantinescu 143 392 20 000

  Jenni Toivoniemi,  
komitea (sE) Tuffi Films  gunhild Enger 265 000 44 000
 YhteenSä / total    1 285 000
    
 DraamaSarjat / Drama SerieS 

   Juuso syrjä,  
sorjonen * (11 x 52 min) Fisher king Production Jyri kähönen 3 000 000 150 000
EX-onnelliset * (12 x 43 min) dionysos Films Johanna Vuoksenmaa 1 925 000 100 000
kynsin hampain * (10 x 23 min) Fremantle media Finland rike Jokela 1 099 574 50 000
kohtuuttomuuksia (4 x 50 min) solar Films Petri kotwica 765 000 150 000
downshiftaajat (10 x 42 min) yellow Film & TV Teppo airaksinen 1 519 280 100 000
myrskyn jälkeen (3 x 50 min) Elokuvayhtiö aamu leea klemola 827 535 120 000
 YhteenSä / total    370 000
    

 lYhYtanimaatiot & -Sarjat / Short animation & SerieS 
   antti laakso, Tommi Juutilainen, 
  lauri Järvenpää, samppa kukkonen, 
  Chrzu lindström, Joni männistö, 
madonreikä Twisted Films lotta rapeli, Elli Vuorinen   130 300 75 000

  markus majaluoma,   
albi lumiukko 2 (13 x 5 min) hima light oy mikko kunnas  480 000 52 500
 YhteenSä / total     127 500

Budjetti €  
Budget €

Tuotantotuki  € 
Production support €

Tuotantoyhtiö 
Production company

ohjaaja  
director
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kotimaiSet enSi-illat 2015 / nEW domEsTiC rElEasEs 2015

ohjaaja  
director

Ensi-ilta salit  
screens on 

release

katsojat 
admissions

lipputulot  
gross box 

office

Ensi-ilta 
released

        
Vares – sheriffi / Vares – The sheriff  7.1.15 107 109 949 1 118 416 € hannu salonen solar Films nordisk Film
Viikossa aikuiseksi / adult Camp 23.1.15 113 109 906 1 071 268 € Johanna Vuoksenmaa dionysos Films nordisk Film
lovemilla 6.2.15 72 2 968 24 950 € Teemu nikki it´s alive Films sF Film 

      Bad Taste ltd. 
Theon talo / Theo's house 6.2.15 6 198 1 745 € rax rinnekangas & Butterworks PEk

risto räppääjä ja sevillan saituri  
ricky rapper and the scrooge of seville 13.2.15 121 315 117 2 731 827 € Timo koivusalo artista Filmi disney
Talvivaaran miehet / men of Talvivaara mine (d) 20.2.15 13 2 921 22 125 € markku heikkinen Zone2 Pictures B-Plan
luokkakokous / reunion 25.2.15 126 505 376 5 025 771 € Taneli mustonen solar Films nordisk Film
miekkailija / The Fencer 13.3.15 29 61 238 543 845 € klaus härö making movies nordisk Film
Toiset tytöt / other girls 13.3.15 25 2 268 21 189 € Esa illi Fisher king Production Vl media

PmmP – Tässä elämä  
PmmP – life is right here * (d) 18.3.15 29 2 495 41 974 € arto Tuohimaa Tuotanto 13 storyhill

      subzero Film 
Big game 19.3.15 113 130 121 1 286 786 € Jalmari helander  Entertainment nordisk Film
armi elää! / armi alive! 20.3.15 62 39 549 338 208 € Jörn donner Bufo B-Plan
me rosvolat / We are the Pirates of the roads 27.3.15 108 76 554 669 141 € marjut komulainen kinoproduction nordisk Film
hyvästi afrikka / leaving africa (d) 3.4.15 7 1 742 13 701 € iiris härmä guerillafilms Elokuvakontakti
marzia, ystäväni / dear marzia (d) 7.4.15 4 369 2 668 € kirsi mattila Pohjola-filmi PEk
henkesi edestä / absolution 10.4.15 68 20 860 188 403 € Petri kotwica Vertigo Production nordisk Film
hymyjen maa / The land of smiles * (d) 17.4.15 2 433 3 521 € heikki häkkinen höyry Films PEk

     anastasia lapsuy, 
Tsamo 17.4.15 9 627 5 059 €  markku lehmuskallio making movies PEk
matka minuksi / Becoming me (d) 24.4.15 5 1 298 10 785 € mina laamo avanton Productions PEk

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

        
olipa kerran seminaari / Buried alive * (d) 8.5.15 7 1 130 8 342 € markku heikkinen Black lion Pictures Black lion
ollaan vapaita / urban Family 7.8.15 85 15 178 147 819 € oskari sipola Pohjola-filmi nordisk Film
Elämältä kaiken sain / homecoming 21.8.15 116 84 297 801 377 € mika kaurismäki marianna Films sF Film 
kätilö / The midwife 4.9.15 129 226 203 2 248 908 € antti Jokinen solar Films nordisk Film

      Elokuvatuotantoyhtiö 
häiriötekijä / distractions 11.9.15 84 23 740 230 293 € aleksi salmenperä  mJölk sF Film
ompelijatar / seamstress (d) 28.9.15 1 614 4 391 € Ville suhonen illume ltd. PEk
napapiirin sankarit 2 / lapland odyssey 2 30.9.15 147 378 533 4 063 311 € Teppo airaksinen yellow Film & TV nordisk Film
onnelin ja annelin talvi / Jill and Joy´s winter 9.10.15 121 217 263 1 959 836 € saara Cantell Zodiak Finland nordisk Film
äidin toive / mother's Wish (d) 16.10.15 41 11 283 103 309 € Joonas Berghäll oktober nordisk Film
hukkakaurat * 23.10.15 13 915 8 169 € Tomi saarijärvi islandlake Films islandlake Films

     Jussi Eerola,  
atomin palu / return of the atom (d) 6.11.15 23 1 358 11 282 € mika Taanila kinotar B-Plan
Bunny The killer Thing * 6.11.15 33 2 177 17 401 € Joonas makkonen Black lion Pictures Black lion
onnelliset / The salesmen of happiness (d) 13.11.15 7 818 7 238 € Wille hyvönen Pohjola-filmi PEk
hevisaurus / heavysaurs – The movie 27.11.15 121 61 343 560 682 € Pekka karjalainen solar Films nordisk Film

     Janiv oskár,   
Teräsvaari / iron grandpa * (d) 27.11.15 9 445 3 146 €  Terhi romo aino mättö Tuottaja / Producer
Valkoinen raivo / White rage  (d) 27.11.15 17 2 466 16 578 € arto halonen art Films production Vl media
Tunteiden temppelit / Temple of dreams (d) 4.12.15 32 889 5 572 € Jouko aaltonen illume ltd. PEk
Tyttökuningas / The girl king 11.12.15 80 19 994 185 893 € mika kaurismäki marianna Films sF Film 
 YhteenSä / total   2 432 635 23 504 924   

 vähemmiStöYhteiStuotannot / minoritY Co-ProDuCtionS       
Eisenstein in guanajuato (nl, mX, BE, Fr) 4.9.15 14 2 347 20 187 Peter greenaway Edith film B-Plan

      mrP matila röhr  
1944 (EE) 25.9.15 48 8 135 75 991 Elmo nüganen Productions atlantic Film
Vierailu / The Visit (dk) 9.10.15 9 508 4 294 michael madsen mouka Filmi B-Plan
 YhteenSä / total   10 990 100 472   

 (d)  dokumenttielokuva / documentary  
 *  Tuotettu ja levitetty ilman elokuvasäätiön tukea / Produced and distributed without public support 
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elokuvateatterilevitys 2015 / Cinema distribution 2015

kotimaiSet elokuvat keräsivät vuoden 
2015 aikana yhteensä 2 600 000 katsojaa 
elokuvateattereissa, mikä on television jäl-
keisen ajan uusi ennätys. kotimaiset eloku-
vat nauttivat uudesta nousukaudesta sillä 
edellinen kotimainen katsojaennätys on 
vuodelta 2012, jolloin katsojia kertyi  
2 357 000 ja kahden miljoonan katsojan 
raja ylitettiin nyt jo neljännen kerran 
2000-luvulla. kotimainen katsojaosuus, 29,9 
prosenttia on myös Euroopan parhaimmis-
toa. menestyksen taustalla on digitalisoin-
nin elvyttämä elokuvateatteriverkosto sekä 
julkisen tuen mahdollistama monipuolinen 
kotimainen elokuvatarjonta.

Elokuvateatterien tarjoama katsomis-
kokemus pärjää edelleen hyvin kilpailussa 
uusien jakelukanavien kanssa. suomessa 
myytiin vuonna 2015 yli 8,7 miljoonaa elo-
kuvalippua eli 19 prosenttia enemmän kuin 
edeltävänä vuonna. seitsemän miljoonan 
myydyn lipun raja ylittyi nyt jo kuudetta ker-
taa peräkkäin. myös elokuvateatterisalien 
määrä on lähtenyt suomessa kasvuun ylit-
täen 300 salin rajan ensimmäistä kertaa 

kuuteen vuoteen. Teatteriverkoston elpymi-
nen näkyy myös siinä, että 15 eniten katso-
jia keränneen elokuvateatteripaikkakunnan 
osuus kaikista elokuvateatterikäynneistä on 
pudonnut yli 80 prosentista 73 prosenttiin. 
suomessa toimii tällä hetkellä yli 170 eloku-
vateatteria 123 paikkakunnalla. asiakaspaik-
koja niiden saleissa riittää yhteensä noin  
48 000 katsojalle.

Elokuvajakelun digitalisoituminen on 
lisännyt sekä ensi-iltaelokuvien että niitä 
esittävien salien määrää viime vuosina. suo-
messa ilmestyy vuosittain nyt noin 200 
uutta elokuvaa. Vuonna 2015 ensi-iltaeloku-
vat avasivat yhteensä 10 505 elokuvateatte-
risalissa. 3d elokuvia avaa vuosittain noin  
30 kappaletta (2015=29) ja ne keräävät noin 
20 prosenttia kaikkien ensi-iltaelokuvien 
katsojista (2015=19 %).

Elokuvateatterit lisäävät liiketoimin-
taansa esittämällä elokuvien ohella myös 
muita sisältöjä kuten kansainvälisiä teatteri- 
ja oopperaesityksiä satelliitin välityksellä. 
näihin Event Cinema -näytöksiin myytiin 
vuonna 2015 yhteensä 46 629 lippua.

DomeStiC FilmS sold a total of 2 600 000 
tickets in Finnish cinemas in 2015 which 
is a new record in the post-television age. 
domestic films are currently enjoying an 
upswing as the previous record was from as 
recently as 2012 when domestic films had a 
total of 2 357 000 cinema admissions. This 
is also the fourth time this century that 
domestic film admissions have surpassed 
the two million mark. The market share of 
domestic films, 29,9 percent of all admis-
sions, is also one of the best in Europe. This 
success can be attributed to the revitaliza-
tion of the Finnish cinema network through 
digitalization as well as the diverse domes-
tic film output made possible through pub-
lic funding.

The cinema viewing experience is still 
holding its place among the new film distri-
bution and viewing formats. over 8,7 million 
cinema tickets were sold in Finland in 2015 
which is an increase of 19 percent from the 
previous year. Ticket sales surpassed the 
seven million mark for the sixth year in a 
row. The number of cinema screens in Fin-
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elokuvateatterilevitys 2015 / Cinema distribution 2015

       
2015 333 202 8,7 89,9 € 311 
2014 346 197 7,3 71,8 € 294 
2013 337 200 7,7 74,5 € 282 
2012 324 176 8,4 78,8 € 284 
2011 408 191 7,1 65,0 € 283 
2010 367 186 7,6 66,0 € 289 
2009 418 174 6,8 57,1 € 306 
2008 391 169 6,9 54,5 € 320 
2007 410 166 6,5 50,8 € 316 
2006 401 181 6,7 50,3 € 330 

      
 10,3 € 1,6 37 30 % 
 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 % 

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

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

kotimaisten katsojaosuus  
domestic market share

vertailutaulukko 2006–2015 / ComParaTiVE TaBlE 2006–2015

land is also on the rise and surpassed 300 
for the first time in six year. The revitaliza-
tion of the cinema network is also evident 
in the fact that the 15 towns with the best 
cinema attendance are only responsible 
for 73 percent of all ticket sales when that 
number used to be over 80 percent. There 
are currently around 170 cinemas operat-
ing in 123 towns in Finland with seating for 
almost 48 000 people.

The digitalization of film distribution 
has increased both the number of new 
films released every year as well the num-
ber of screens they debut on. now around 
200 films are released in Finland every year 
and in 2015 they debuted on a total of 10 
505 screens. around 30 of the annual new 
releases are 3d films (29 in 2015) and they 
are responsible for around 20 percent of the 
total admissions for all new releases (19 % 
in 2015).

Cinemas are also getting additional rev-
enue from screening alternative content 
such as international operas and plays using 
satellite broadcasting. These event cinema 
screenings sold a total of 46 629 tickets in 
2015.

 2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
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alkuperämaa 
origin

toP 20 elokuvaa SuomeSSa 2015 / ToP 20 Films in Finland 2015

        
1 spectre 30.10.2015 646 702 7 759 888 € uk-us Fs Film
2 luokkakokous / reunion 25.2.2015 505 376 5 025 771 € Fi nordisk Film
3 star Wars: The Force awakens 16.12.2015 424 707 4 860 630 € us disney
4 kätyrit / minions 3.7.2015 403 526 4 126 607 € us Finnkino
5 napapiirin sankarit 2 / lapland odyssey 2 30.9.2015 378 533 4 063 311 € Fi nordisk Film

6 risto räppääjä ja sevillan saituri 
 ricky rapper and the scrooge of seville 13.2.2015 315 117 2 731 827 € Fi           disney
7 inside out – mielen sopukoissa / inside out 28.8.2015 251 322 2 528 427 € us disney
8 kätilö / The midwife 4.9.2015 226 203 2 248 908 € Fi nordisk Film
9 Fast & Furious 7 1.4.2015 226 068 2 401 787 € us Finnkino
10 onnelin ja annelin talvi / Jill and Joy´s Winter 9.10.2015 217 263 1 959 836 € Fi nordisk Film
11 Jurassic World 12.6.2015 198 143 2 206 247 € us Finnkino

12 nälkäpeli – matkijanärhi, osa 2
 The hunger games: mockingjay – Part 2 18.11.2015 155 044 1 784 833 € us nordisk Film
13 Fifty shades of grey 13.2.2015 149 551 1 620 846 € us Finnkino
14 avengers: age of ultron 22.4.2015 137 446 1 511 648 € us disney
15 Big game 25.3.2015 130 121 1 286 786 € Fi nordisk Film
16 mad max: Fury road 15.5.2015 129 779 1 413 403 € au-us Fs Film
17 yksin marsissa / The martian 9.10.2015 121 102 1 423 226 € us-uk Fs Film
18 Vares – sheriffi / Vares – The sheriff 7.1.2015 109 949 1 118 416 € Fi nordisk Film
19 Viikossa aikuiseksi / adult camp 23.1.2015 109 906 1 071 268 € Fi nordisk Film
20 mission: impossible – rogue nation 31.7.2015 109 426 1 217 396 € us Finnkino

lipputulot 2015  
gross box office 2015

Ensi-ilta 
released

levittäjä 
distributor

katsojat 2015 
admissions 2015
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1 luokkakokous / reunion 25.2.2015 505 376 5 025 771 €   nordisk Film
2 napapiirin sankarit 2 / lapland odyssey 2 30.9.2015 378 533 4 063 311 €   nordisk Film

3 risto räppääjä ja sevillan saituri  
 ricky rapper and the scrooge of seville 13.2.2015 315 117 2 731 827 €   disney
4 kätilö / The midwife 4.9.2015 226 203 2 248 908 €   nordisk Film
5 onnelin ja annelin talvi / Jill and Joy´s Winter 9.10.2015 217 263 1 959 836 €   nordisk Film
6 Big game 25.3.2015 130 121 1 286 786 €   nordisk Film
7 Vares – sheriffi / Vares – The sheriff  7.1.2015 109 949 1 118 416 €   nordisk Film
8 Viikossa aikuiseksi / adult Camp 23.1.2015 109 906 1 071 268 €   nordisk Film
9 Elämältä kaiken sain / homecoming 21.8.2015 84 297 801 377 €   Fs Film
10 me rosvolat / We are the Pirates of the roads 27.3.2015 76 554 669 141 €   nordisk Film
11 hevisaurus / heavysaurs – The movie 27.11.2015 61 343 560 682 €   nordisk Film
12 miekkailija / The Fencer 13.3.2015 61 238 543 845 €   nordisk Film
13 Eila, rampe ja likka / Eila, rampe and Baby girl 26.12.2014 57 467 519 642 € 82 791 762 673 € nordisk Film
14 mielensäpahoittaja / The grump 5.9.2014 43 318 367 941 € 500 652 4 684 599 € nordisk Film
15 armi elää! / armi alive! 20.3.2015 39 549 338 208 €   B-Plan
16 Päin seinää / headfirst  26.12.2014 33 023 324 770 € 55 240 540 667 € Fs Film
17 häiriötekijä / distractions 11.9.2015 23 740 230 293 €   Fs Film
18 henkesi edestä / absolution 10.4.2015 20 860 188 403 €   nordisk Film
19 Tyttökuningas / The girl king 11.12.2015 19 994 185 893 €   Fs Film
20 ollaan vapaita / urban Family 7.8.2015 15 178 147 819 €   nordisk Film

toP 20 kotimaiSta elokuvaa 2015 / ToP 20 domEsTiC Films 2015

lipputulot
2014–2015 
gross box 

 office 
2014–2015

lipputulot 
2015 

gross box 
office 2015

katsojat 
2014–2015 

admissions 
2014–2015

Ensi-ilta 
released

levittäjä 
distributor

katsojat 2015  
admissions 

2015
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levittäjien markkinaoSuuDet 2015 / markET sharEs By disTriBuTor 2015

     
Fs Film (Fox, Warner Bros.) 90 58 12 
Finnkino (uiP, scanbox, universal, Paramount) 47 35 1 
Cinema mondo 44 16 – 
nordisk Film 35 17 27 
The Walt disney Company nordic (Buena Vista, sony) 25 17 2 
Future Film 25 17 1 
Pirkanmaan Elokuvakeskus 10 8 10 
Cinemanse 8 4 – 
atlantic Film 7 4 1 
B-Plan distribution 6 6 6 
snapper Films 6 1 2 
Vl-media 6 6 2 
studio 123 5 5 – 
Black lion 5 2 5 
isla sales 4 – 2 
kinoscreen 4 1 – 
storyhill 2 2 1 
suomen elokuvakontakti 2 1 2 
muut / others 2 2 2 

kotimaiset elokuvat  
domestic Films

Elokuvia levityksessä  
all films on release

Ensi-illat 
new releases

sF Film  30 %
nordisk Film  26 %
Finnkino   20 %
The Walt disney Company nordic  18 %
muut / others  5 %

markkinaoSuuDet kaikkien elokuvien katSojiSta
markET sharE oF admissions From all Films

levittäjä 
distribution company
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levittäjien markkinaoSuuDet 2015 / markET sharEs By disTriBuTor 2015

markkinaoSuuDet kaikkien elokuvien katSojiSta
markET sharE oF admissions From all Films

nordisk Film  78 %
The Walt disney Company nordic  12 %
sF Film  7 %
B-Plan  2 %
muut / others  1 %

markkinaoSuuDet kotimaiSten elokuvien katSojiSta  
markET sharE oF admissions From domEsTiC Films
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SuomeSSa levitYkSeSSä olleet elokuvat  
alkuPerämaittain 2015  

Films in disTriBuTion By CounTry oF origin 2015

kaikki elokuvat 
all films

Ensi-illat 
new releases

markkinaoSuuDet liPPutuloiSta  
markET sharE oF BoX oFFiCE

markkinaoSuuDet katSojiSta  
markET sharE oF admissions

usa  51 %
suomi / Finland  28 %
Eurooppa / Europe  18 %
muu maailma / rest of the world  3 %

usa  50 %
suomi / Finland  29 %
Eurooppa / Europe  17 %
muu maailma / rest of the world  4 %

    
usa 133 96 
suomi / Finland 75 40 
ranska / France 30 12 
uk 27 19 
ruotsi / sweden 15 6 
Japani / Japan 8 1 
australia 6 4 
italia / italy 4 2 
norja / norway 4 1 
saksa / germany 4 3 
Belgia / Belgium 2 – 
Chile 2 – 
Espanja / spain 2 1 
intia / india 2 – 
israel 2 1 
kanada / Canada 2 2 
Puola / Poland 2 2 
Tanska / denmark 2 1 
Venäjä / russia 2 2 
Viro / Estonia 1 1 
argentiina / argentina 1 1 
Brasilia / Brazil 1 1 
iran 1 1 
kiina / China 1 1 
sveitsi / switzerland 1 1 
ukraina / ukraine 1 1 
unkari / hungary 1 1 

yhdistyneet arabiemiirikunnat  
united arab Emirates 1 1  
 YhteenSä / total 333 202 
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elokuviSSakäYntien jakautuminen  
Paikkakunnittain 2015 

sharE oF ToTal CinEma admissions 2015

Top 1–15 paikkakunnat / towns  73 %
16–30 paikkakunnat / towns  12 %
loput / the rest  15 %

     
helsinki 1 944 276 3,1 35 6 679
Tampere 843 278 3,7 17 2 640
Turku 645 448 3,5 10 1 563
Vantaa 602 554 2,8 8 1 323
Espoo 495 330 1,8 12 1 669
oulu 464 960 2,3 13 1 490
lahti 288 050 2,8 7 997
Jyväskylä 286 437 2,1 6 803
kuopio 280 410 2,5 9 1 346
Pori 190 758 2,2 5 656
Joensuu 177 865 2,4 4 652
hämeenlinna 150 219 2,2 8 1 012
kouvola 136 893 1,6 6 780
Vaasa 133 878 2,0 6 950
lappeenranta 120 850 1,7 6 1 114
seinäjoki 116 407 1,9 4 659
Porvoo 98 208 2,0 4 549
kotka 87 714 1,6 4 431
rovaniemi 78 400 1,3 5 356
Järvenpää 78 318 1,9 4 433
mikkeli 75 616 1,4 4 584
kajaani 70 045 1,9 3 464
salo 63 467 1,2 5 931
rauma 58 501 1,5 3 206
hyvinkää 55 609 1,2 3 491
kemi 54 620 2,5 2 319
kokkola 49 368 1,0 2 266
savonlinna 40 580 1,1 3 502
Pietarsaari 39 988 2,1 2 344
lohja 38 724 0,8 1 199

toP 30 elokuvateatteriPaikkakuntaa kävijämäärän PeruSteella 2015   
ToP 30 ToWns BasEd on CinEma admissions 2015

Teatterisalit 
screens

Teatteripaikat 
seats

käynnit per asukas 
 admissions per capita

kunta
Town

kävijät 
admissions
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kotimaiSet elokuvat tavoittavat edel-
leen suurimman osan katsojistaan televi-
sion välityksellä ja yhä enenevässä määrin 
myös televisiokanavien suoratoistapalvelu-
jen kautta, joissa ne keräävät parhaimmil-
laan kymmeniä tuhansia katsojia. yhteensä 
ylen, mTV3:n ja nelosen verkkopalveluista 
katsottiin kotimaisia elokuvia lähes miljoona 
kertaa vuonna 2015.

kymmenen televisiosta katsotuimman 
elokuvan joukkoon mahtui vuonna 2015 vain 
kaksi ulkomaista tuotantoa. Vuodesta toi-
seen suosituimpia elokuvia televisiossa ovat 
kotimaiset uuno Turhapuro -komediat sekä 
James Bond -elokuvat. 

myös elokuvat, jotka elokuvateatteri-
levityksessä jäävät vähemmälle huomi-
olle tavoittavat televisiossa merkittävästi 
enemmän katsojia. matti ijäksen draama-
elokuva Kaikella rakkaudella keräsi vuonna 
2013 yhteensä 16 571 katsojaa elokuvateat-
tereissa, mutta sai television ääreen yli 600 
000 katsojaa vuonna 2015. samoin Saara 
Cantellin ohjaama Tähtitaivas talon yllä kas-
vatti yleisöään elokuvateatterien 18 159 kat-
sojasta yli puoleen miljoonaan televisiokat-
sojaan.

televisiolevitys 2015 / Television distribution 2015

katSotuimmat kotimaiSet elokuvat eri netti-tv-PalveluiSSa 2015 

mosT ViEWEd domEsTiC Films on diFFErEnT CaTCh-uP-TV PlaTForms 2015

keskikatsojamäärä netti-televisiossa 
average viewers on Catch up TV

 Yle areena  
risto räppääjä ja polkupyörävaras / ricky rapper and the Bicycle Thief 49 000 
napapiirin sankarit / lapland odyssey 23 000 
autolla nepaliin / dream driven (d) 20 000 
kummeli stories 18 000  
niko 2 – lentäjäveljekset / niko 2 – little Brother, Big Trouble 15 000 
  
 mtv3 katSomo  
Varasto / The storage 29 000 
21 tapaa pilata avioliitto / 21 Ways to ruin a marriage 27 000 
sel8nne / The Finnish flash – a Teemu selänne story (d) 15 000 
Vares uhkapelimerkki / Vares: gambling Chip 12 000 
Professori uuno d.g. Turhapuro / Professor numbskull d.g. Emptybrook 12 000 
  
 nelonen ruutu  
rakkauden rasvaprosentti / Body Fat index of love 11 000 
8-pallo / 8-ball 10 000 
Tie pohjoiseen / road north 6 000 
kulman pojat / Fanatics 5 000 
Pussikaljaelokuva / sixpack movie 4 000  
  

dokumenttielokuva / documentary(d) lähdE / sourCE: ylE, mTV3 & nElonEn
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DomeStiC FilmS still reach their larg-
est audiences on traditional television and 
increasingly also through catch-up televi-
sion services on the internet where they can 
reach up to tens of thousands of viewers. 
domestic films had nearly a million view-
ers on the web platforms of yle, mTV3 and 
nelonen in 2015.

The top 10 list of films on traditional 
television in 2015 only includes two non-
domestic films. The same film series con-
tinue to be popular on television year after 

        
1 skyfall (2012) 755 000 nelonen 31.10.15 21:01 42,2 
2 21 tapaa pilata avioliitto / 21 Ways to ruin a marriage (2013) 735 000 mTV3 2.1.15 20:00 32,2 
3 kaikella rakkaudella / Things We do for love (2013) 604 000 ylE 1 25.1.15 21:05 30,8 
4 Quantum of solace (2008) 530 000 nelonen 24.10.15 21:00 30,3 
5 kaappari / The hijack That Went south (2013) 518 000 mTV3 23.1.15 20:02 24,5 
6 Tähtitaivas talon yllä / stars above (2012) 515 000 ylE 1 18.1.15 21:05 26,1 

7 uuno Turhapuro muuttaa maalle  
 numbskull Emptybrook Back in the Country (1986) 496 000 mTV3 25.1.15 19:59 22,2 
8 havukka-ahon ajattelija / Backwood Philosopher (2009) 476 000 ylE 1 24.12.15 20:45 28,8 
9 napapiirin sankarit / lapland odyssey (2010) 455 000 ylE 2 25.12.15 18:25 27,4 
10 uuno Turhapuro / numbskull Emptybrook (1973)  446 000 mTV3 3.1.15 20:00 21,8 

toP 10 elokuvaa televiSioSSa 2015  
ToP 10 Films on TElEVision 2015

ohjelman osuus ajankohdan kokonaiskatselusta / share of total time slot viewers

Esitysaika 
Broadcast

katseluosuus (%) 
 share * (%)

kanava 
network

Elokuva 
Film

keskikatsojamäärä 
Viewers on average

 lähdE / sourCE: FinnPanEl oy* 
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year: the domestic numbskull Emptybrook 
comedy films and James Bond films.

Films that receive less attention in cin-
emas also reach considerably larger audi-
ences through television distribution. The 
domestic drama Things We Do for Love by 
matti ijäs sold a total of 16 571 cinema tick-
ets in 2013 but reached over 600 000 view-
ers on television in 2015. Saara Cantell’s 
film Stars Above also expanded on its cin-
ema audience of 18 159 to over half a mil-
lion viewers on television.
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kotimaiSet elokuvaFeStivaalit kas-
vattavat edelleen suosiotaan. Vuonna 
2015 seitsemän merkittävimmän festivaa-
lin lipunmyynti kasvoi noin viisi prosent-
tia edellisestä vuodesta. sodankylän eloku-
vajuhlat kasvatti lipunmyyntiään peräti 74 
prosenttia vuodesta 2014 ja helsingin doku-
menttielokuvafestivaali docPointin 21 pro-
senttia. 

suomen elokuvasäätiö tukee vuosittain 
seitsemää valtakunnallisesti merkittävää 
elokuvafestivaalia yli puolella miljoonalla 
eurolla. Festivaalit toimivat merkittävänä 
elokuvatarjonnan monipuolistajana tuo-
malla maan valkokankaille elokuvia, jotka 
eivät kaupallisen levityksen kautta pääse 
esiin. suomen suurin elokuvafestivaali hel-
singin rakkautta & anarkiaa esitti vuonna 
2015 ohjelmistossaan 355 elokuvaa 63 eri 
maasta 500 näytöksessä 19 elokuvateatte-
risalissa. Eurooppalaiseen elokuvaan pai-
nottuva Espoo Ciné festivaali pyöritti puo-
lestaan 105 elokuvaa 35 eri maasta 203 
näytöksessä.

kotimaiset elokuvafestivaalit 2015  
domestic film festivals 2015

DomeStiC Film FeStivalS continue to 
grow in popularity. in 2015 the seven most 
significant national festivals increased their 
ticket-sales by around five percent from the 
previous year. The midnight sun Film Festi-
val in sodankylä sold up to 74 percent more 
tickets than in 2014 and the helsinki docu-
mentary Film Festival docPoint increased its 
paying audience by 21 percent.

The Finnish Film Foundation supports 
the seven most important national film 
festivals annually with over half a mil-
lion euros. Film festivals serve to diversify 
the Finnish cinema landscape by screening 
films that wouldn’t reach the country’s cin-
emas through commercial distribution. in 
2015 Finland’s largest film festival helsinki 
international Film Festival love & anarchy 
screened a total of 355 films from 63 dif-
ferent countries in 500 showings on 19 dif-
ferent screens. Espoo Ciné film festival spe-
cializing in European cinema in turn ran 
105 films from 35 different countries in 203 
screenings.
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kotimaiset elokuvafestivaalit 2015  
domestic film festivals 2015

valtakunnalliSeSti merkittävien elokuvaFeStivaalien kävijämäärät 2015 
aTTEndanCE aT maJor Film FEsTiVals in Finland 2015 

kokonaiskävijämäärä 
Total attendance

ajankohta  
dates

myydyt liput 
Tickets sold

Festivaali 
Festival

m
E 

ro
sV

o
la

T 
/ 

W
E 

a
rE

 T
h

E 
Pi

ra
TE

s 
o

F 
Th

E 
ro

a
d

s

     
helsinki international Film Festival – rakkautta & anarkiaa / love & anarchy 17.–27.9.2015 45 216 61 054 
doc Point – helsingin dokumenttielokuvafestivaali / helsinki documentary Film Festival 25.1.–31.1.2015 21 262 27 061 
Tampereen kansainväliset elokuvajuhlat / Tampere international Film Festival 4.–8.3.2015 10 313 26 268 
sodankylän elokuvajuhlat / The midnight sun Film Festival in sodankylä 15.–19.6.2015 26 671 31 783 
Espoo Ciné international Film Festival 21.–30.8.2015 13 616 22 682 
night Visions 2 4.–8.11.2015 6 562 7 938 
night Visions 1 15.–19.4.2015 3 903 4 718 

oulun kansainvälinen lasten- ja nuorten elokuvien festivaali 
oulu's international Children's Film Festival 16.–22.11.2015 326 17 684 
    
 YhteenSä / total  127 869 199 188 
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tallennelevitys 2015 
dVd & Blu-ray distribution 2015

PerinteiSten elokuvatallenteiDen 
myynti ja vuokraus vähenee vuosi vuodelta 
kiihtyvämpää tahtia. Vuonna 2015 tallentei-
den kokonaisliikevaihto oli 22 205 000 euroa 
eli 38 prosenttia vähemmän kuin vuonna 
2014. Tallenteiden myynnin ja vuokrauksen 
yhteenlaskettu liikevaihto on pudonnut nyt 
peräti 76 prosenttia viimeisestä kasvuvuo-
desta 2008. 

dVd ja Blu-ray tallenteita myydään kui-
tenkin edelleen lähes neljä miljoonaa kap-
paletta vuosittain. Vuoden 2015 suosituin 
elokuva tallennejakelussa oli kotimainen 
komedia Mielensäpahoittaja, jota myytiin 
yhteensä yli 85 000 kappaletta molemmissa 
formaateissa.

the Sale anD rental of 
dVd and Blu-ray discs con-
tinues to decrease more rap-
idly from year to year. in 2015 
the total revenue for the dVd and 
Blu-ray market was 22 205 000 euros 
which is 38 percent less than in 2014. The 
total revenue from disc sales and rentals 
has now dropped to the extent of 76 per-
cent from the last time it grew in 2008.

But there are still nearly four million dVd 
and Blu-ray discs being sold annually in Fin-
land. The most popular film on both disc 
formats in 2015 was the domestic comedy 
The Grump which sold a total of 85 000 cop-
ies.
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toP 10 mYYDYintä DvD-elokuvaa 2015 
ToP 10 Films sold on dVd 2015

toP 10 mYYDYintä Blu-raY elokuvaa 2015 
ToP 10 Films sold on Blu-ray 2015

 kotimaiset / domestic

  

1 hobitti – Viiden armeijan taistelu  
 The hobbit: The Battle of the Five armies 15 241
2 luokkakokous / reunion 14 781
3 mielensäpahoittaja / The grump 12 678
4 kätyrit / minions 12 155
5 inside out – mielen sopukoissa / inside out 10 819
6 Fast & Furious 7 8 902

7 nälkäpeli – matkijanärhi, osa 1  
 The hunger games: mockingjay – Part 1 8 262
8 Jurassic World 7 015
9 Big hero 6 6 797
10 avengers: age of ultron 5 823

kpl 
units

Elokuva 
Film

kpl 
units

Elokuva 
Film

  
1 mielensäpahoittaja / The grump 72 349
2 luokkakokous / reunion 64 941
3 kätyrit / minions 47 865
4 inside out – mielen sopukoissa / inside out 44 522
5 Frozen: huurteinen seikkailu / Frozen 43 237

6 risto räppääjä ja sevillan saituri  
 ricky rapper and the scrooge of seville  37 820

7 hobitti – Viiden armeijan taistelu 
 The hobbit: The Battle of the Five armies 29 261
8 muumit rivieralla / moomins on the riviera 28 115
9 Big hero 6 24 531
10 itse ilkimys / despicable me 22 949

lähdE / sourCE:  suomEn Filmikamari / Finnish ChamBEr oF Film

tallenteiDen mYYnti ja vuokrauS 2015  
dVd & Blu-ray salEs and rEnTals 2015

      
myynti / sales 15 508 000 -39,2% 3 375 916 -33,2% 
Vuokraus / rentals 2 374 000 -30,7 % 170 817 -30,2% 
 YhteenSä / total 17 882 000 -38,2 % 3 546 733 -33,1 % 

      
myynti / sales 3 737 000 -37,6 % 527 759 -31,5% 
Vuokraus / rentals 586 000 -37,7 % 66 882 -22,6% 
 YhteenSä / total 4 323 000 -37,6 % 594 641 -30,6 % 

kpl 
units

muutos  
Change

muutos  
Change

Euro
DvD 

Blu-raY
kpl 

units
muutos  
Change

muutos  
Change

Euro

lähdE / sourCE:  suomEn Filmikamari / Finnish ChamBEr oF Film
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SuomalaiSten elokuvien kansainvä-
listen festivaaliesitysten määrä on kasva-
nut viimeisen viiden vuoden aikana noin 
400 esityksestä lähes 700 näytökseen vuo-
dessa. suomalaisia elokuvia esitettiin yli 50 
eri maassa vuonna 2015. myös suomalaisten 
elokuvien saamat kansainväliset palkinnot 
ovat lisääntyneet viiden vuoden takaisesta 
reilusta 30 vuosittaisesta tunnustuksesta 
viime vuoden lähes 70 elokuvapalkintoon.

Eniten festivaaliesityksiä vuonna 2015 
keräsi hamy ramezanin ja sambialais-britti-
läisen rungano nyonin lyhytelokuva Kuun-
tele, joka nähtiin peräti 175 elokuvatapah-
tuman ohjelmistossa. Pitkistä elokuvista 
eniten maailmaa kiersi Xavier Picardin ja 
hanna hemilän ohjaama animaatioelokuva 
Muumit Rivieralla, joka esitettiin 29 festivaa-
lilla ympäri maailmaa.

kansainvälinen levitys 2015 / international distribution 2015

the international FeStival screenings 
of Finnish films have increased from around 
400 showings annually to nearly 700 screen-
ings in the last five years. Finnish films were 
screened in over 50 countries around the 
world in 2015. The number of international 
film prizes awarded to Finnish films has also 
increased from a little over 30 annual prizes 
five years ago to 2015’s nearly 70 awards.

The most popular Finnish film in festi-
val distribution in 2015 was hamy ramezan 
and Zambian-British filmmaker rungano 
nyoni’s short film Listen which was selected 
to the program of up to 175 film festivals. 
The most popular feature film on the fes-
tival circuit was the animated Moomin’s 
on the Riviera by Xavier Picard and hanna 
hemilä with 29 festival appearances around 
the world.

ku
u

n
TE

lE
 /

 l
is

TE
n



35

kansainvälinen levitys 2015 / international distribution 2015

   
Pitkät elokuvat / Feature films 315 8 

lyhyt- ja dokumenttielokuvat  
short and documentary films 372 60 
 YhteenSä / total 687 68 

SuomalaiSet elokuvat FeStivaaleilla  
ja muiSSa taPahtumiSSa 2015   

Finnish Films aT inTErnaTional FEsTiVals  
and oThEr EVEnTs 2015

Festivaalit ja tapahtumat 
 Festivals and Events

Palkintoja 
Prizes

Elokuvafestivaalit / Film festivals 79 %

suomalaisen elokuvan viikot  
Finnish Film Weeks 3 %

muut elokuvatapahtumat  
other film events 18 %

SuomalaiSten elokuvien eSitYkSet 
taPahtumittain  
Finnish Film sCrEEnings By EVEnT

Eurooppa / Europa 56 %
Pohjois-amerikka / north america 15 %
Etelä-amerikka / south america 14 %
aasia / asia 9 %
Venäjä / russia 3 %
australia 1 %
afrikka / africa 1 %

SuomalaiSten elokuvien  
FeStivaalieSitYkSet maittain  
Finnish Film FEsTiVal sCrEEnings By CounTry
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