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ABSTRACT 
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Bachelor's thesis 75 pages, appendices 3 pages 
April 2017 

In this thesis the goal was to examine how universities teach film distribution to their 
students, what sort of distribution channels they have at their disposal and what benefits  
distributing short films brings to the film makers and their universities. The aim of this 
thesis was to provide information for universities, student film makers and industry pro-
fessionals, and to offer tools that help distribution of student-made films. 
 
The core of the source material consists of interviews, books, seminars and digital prints 
of magazine articles. Most printed material on short film distribution is slightly outdated 
in 2017, which is why the most current information has been gathered from other sources. 
Among the interviewees are representatives of European film schools, a film festival di-
rector, the director of the international cooperation organization of film schools and a 
distribution service representative. The information gathered from numerous seminars 
and panel discussions was represented by professionals in the field of film festivals, mar-
keting and film making. 
 
The conclusion of the study is that there are many ways to distribute student-made short 
films, and all of them have not yet be used by universities. There are also several practices 
and exercises, which schools can utilize to teach students about distribution through prac-
tical work. 
 
The information gathered for this thesis was successfully used in the distribution of two 
thesis short films, About the Birds and the Bees and Rôtisseur. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 

TAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 

ELO   Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen osasto 

FAMU   Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague 

DNF  The Norwegian Film School (Den norske filmskolen) 

YLE Suomen yleisradio 

NRK Norjan yleisradio (Norsk Rikskringkasting) 

ČT Tšekin yleisradio (Česká televize) 

CILECT Kansainvälinen elokuva- ja televisiokoulujen yhteisö (Centre 

International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision) 

SES Suomen elokuvasäätiö 

VOD ”Video On Demand” eli videoiden lataus- tai suoratoisto-pal-

velu 

 

Elokuvakoulu Tässä työssä yliopisto, ammattikorkeakoulu tai vastaava op-

pilaitos, jossa pyritään kouluttamaan AV-alan ammattilaisia 

Festivaaliportaali Netin palvelu, jonka kautta elokuvantekijät voivat lähettää 

elokuvansa festivaalien hakuihin. 

Indie Tässä työssä ”Independent” eli itsenäisesti ilman merkittäviä 

kaupallisia toimijoita tuotettu elokuva. Myös opiskelijaelo-

kuva voi olla indie, jos sen tekemisessä on mukana ulkopuo-

linen tuotantoyhtiö. (Yhdysvalloissa indie tarkoittaa suurien 

studioiden ulkopuolella tuotettua elokuvaa.) 

Levittäjä Elokuvan myynnistä ja levityksestä vastaava yritys tai yksit-

täinen henkilö. 
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1 JOHDANTO 

 

Elokuvan tärkein tehtävä on herättää katsojassaan ajatuksia; elokuva liikuttaa, pelottaa, 

naurattaa ja muovaa maailmankuvaamme. Mutta kuinka elokuva voi herättää minkään-

laisia tuntemuksia, jos sitä ei näe kukaan? 

 

Levittäminen on sitä työtä, mitä elokuvantekijät tekevät saadakseen teoksensa katsojien 

silmien eteen. Parhaimmillaan levittämistä mietitään jo siinä vaiheessa, kun elokuvan 

ensimmäiset versiot on kirjoitettu. 

 

Koulutöinä tuotetuilla lyhytelokuvilla on muukin tarkoitus kuin miellyttää yleisöä. Ne 

ovat tekijöilleen harjoitusta, kurssin päättötyö ja opintopisteineen askel kohti valmistu-

mista. Vaikka elokuva olisikin opiskelijoiden tekemä, täytyy muistaa, että koulua ei 

käydä koulun vaan sen jälkeisen ajan vuoksi. Erityisesti valmistuvien opiskelijoiden olisi 

tärkeää harjoitella elokuviensa saattamista suurempien yleisöjen eteen. 

 

TAMK on tilannut minulta keväällä 2016 kirjallisen lopputyön, jonka tarkoituksena on 

kartoittaa eri keinoja levittää opiskelijoiden tekemiä elokuvia, joissa koulu on toiminut 

pääasiallisena tuotantoyhtiönä. Vaikka jotkin elokuvakoulut tuottavat myös pitkiä eloku-

via keskityn työssäni lyhytelokuviin, sillä ne ovat tuotannollisista syistä opiskelijaeloku-

vien yleisin muoto. Sana elokuvakoulu tarkoittaa tässä työssä lähinnä korkeakoulua eli 

yliopistoa tai ammattikorkeakoulua, jonka jossain yksikössä annetaan elokuvan ja televi-

sion ammattikentälle valmistavaa koulutusta.  

 

Lopputyöni lähteet ovat haastattelupainotteisia, sillä juuri opiskelijaelokuvan levittämi-

sestä löytyy vähän kirjallista materiaalia. Haastateltavani ovat asiantuntijoita elokuvan 

levityksen, festivaalityön ja elokuvakoulun toiminnan puolelta. 

 

Eräs merkittävä haastatteluryhmä ovat korkeakoulut, joiden elokuvien levityksestä vas-

taavia edustajia olen haastatellut 2016 syksyllä. Nämä korkeakoulut ovat Tampereen am-

mattikorkeakoulu (TAMK), Aalto-yliopisto, norjalainen Den Norske Filmskolen (DNF) 

sekä tšekkiläinen Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze 

(FAMU). Käytän koulujen käytäntöjä esimerkkeinä tämänhetkisistä levityskäytännöistä. 
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Kirjallisina lähteinäni käytän lyhytelokuvan levittämiseen keskittyviä teoksia, elokuvan-

tekoa yleisesti käsitteleviä oppaita sekä menneiden vuosien ansioituneita opinnäytetöitä. 

Useita kirjallisia lähteitä olen poiminut myös Internetistä, mahdollisimman luotettavista 

lähteistä (esimerkiksi alan julkaisut, kreditoitujen ammattilaisten teksit jne.) 

 

Havainnollistaakseni koulutöiden levitystyön toteutumista esittelen kaksi case-tutki-

musta. Ensimmäisenä esimerkkinä käytän lopputyöelokuvaa Kukista ja mehiläisistä 

(2016, ohjaaja J.J.Vanhanen), jonka levityksestä vastaan. Toinen esimerkki on oma opin-

näytetyöelokuvani Rôtisseur, jonka esituotannon levitystyötä tutkin. 

 

Opinnäytetyöni on tarkoitus toimia kokonaisvaltaisena katsauksena opiskelijalyhyteloku-

vien levityksen mahdollisuuksiin ja toivon, että siitä on erityistä hyötyä muille opiskeli-

joille sekä uraansa aloittaville elokuvantekijöille. Tilaustyönä se myös toimii TAMKin 

(sekä muiden koulujen) eduksi ja tarjoaa erilaisia ajatuksia siitä, miten koulu voi tukea 

opiskelijoidensa töiden levitystä. 
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2 LYHYTELOKUVIEN LEVITYKSESTÄ 

 

 

2.1 LYHYTELOKUVIEN LEVITYKSEN HISTORIAA 

1970-luvulla elokuvafestivaalit alkoivat käydä suositummaksi, mukaan lukien niiden ly-

hytelokuvanäytökset. Festivaalisarjoihin pääsemisestä ja palkintojen voittamisesta alkoi 

tulla lyhytelokuvan menestyksen mittari ja väylä muihin medioihin (elokuvateatterit, te-

levisio, vuokraamot jne.). (Moore 2011,14-16). Festivaaleille hakeminen oli alun perin 

hyvin työlästä. Nykyään Withoutabox ja muut sen kaltaiset verkkoportaalit vähentävät 

huomattavasti aikaa, joka elokuvantekijällä ennen meni ennen festivaalien etsimiseen, 

tutkimiseen ja esityskopioiden sekä oheismateriaalien toimittamiseen (Straus 2008, 218). 

1980-luvulla VHS-nauhat ja 90-luvun lopulla DVD-levyt mahdollistivat halpojen kopi-

oiden tuottamisen, ainakin kokonaisiin filmikeloihin verrattuna (Moore 2011, 14). Koti-

videomarkkinoiden myötä vakiintui kymmeniä vuosia kestävä porrastettu levitys eli ja-

keluikkunointi (eng. ’release windows’). Perinteisesti elokuvan ensimmäinen levityska-

nava on elokuvateatterit, sen jälkeen tallennemyynti, pay-per-view esitykset ja televisio. 

Vasta videomateriaalin digitalisoituminen, Internet ja video-on-demand ovat alkaneet rik-

koa tätä mallia. Esimerkiksi teatterijulkaisun rooli elokuvan levittämisessä on pienenty-

nyt jatkuvasti. (Grönlund, Norberg, Pönni, Stenvall-Virtanen & Toivonen 2011, 100.) 

Tämä on hyvä uutinen opiskelijalyhytelokuville, joiden levitys kaupallisissa elokuvateat-

tereissa on lähes olematonta. Elokuvan ei enää katsota tarvitsevan teatterijulkaisua ollak-

seen ”vakavasti otettava”. 

2000-luvun ensimmäisellä kymmenellä Internetin kaistanopeudet suurenivat siinä mää-

rin, että videoiden online-katselusta ja lataamisesta tuli suurelle yleisölle mielekästä. Pit-

kään kaistanopeuksien rajoitukset vaikeuttivat pitkien elokuvien katsomista, mikä on yksi 

merkittävä tekijä lyhyiden sisältöjen suosion noususta Internetin aikakaudella. (Shlain 

2008, 145.) Sivustot kuten Youtube, Vimeo ja Facebook sekä rahoituskanavat kuten 

Kickstarter ovat avanneet ennennäkemättömän laajoja kansainvälisiä kanavia ja tapoja 

ansaita lyhytelokuvilla tai vähintäänkin saada niille katsojia. (Moore 2011, 248.) 
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2.2 TYYPILLISET LEVITYSKANAVAT 

 

2.2.1   Elokuvafestivaalit 

 

Elokuvafestivaalit ovat tapahtumia, joissa ohjelmaan kuuluvia elokuvia esitetään ylei-

sölle, yleensä pääsymaksua vastaan. Näytöksien lisäksi monilla festivaaleilla on oheista-

pahtumia, kuten juhlia, luentoja ja Q&A-tilaisuuksia eli keskusteluja elokuvantekijöiden 

kanssa. Festivaaleja on nykyään ympäri maailman tuhansia. Festivaalit voivat olla hyvin 

erikoistuneita; osa esittää vain lyhytelokuvia, kauhuelokuvia, ruokaelokuvia tai eri alku-

peräiskansoihin kuuluvien elokuvantekijöiden teoksia. Joidenkin festivaalien näytökset 

tapahtuvat täysin netissä. Myös pelkästään opiskelijaelokuviin erikoistuneita festivaaleja 

löytyy, kuten myös elokuvakoulujen itse pitämiä festivaaleja, jotka edellyttävät koulujen 

valitsevan lähettävän haluamansa ehdokkaat, sen sijaan että opiskelijat itse tekisivät sen.  

 

Elokuvafestivaalit olivat alun perin tapahtumia, joihin elokuvaharrastajat kerääntyivät 

katsomaan valtavirran viihteestä poikkeavaa taide-elokuvaa. Indie-elokuvanteon tullessa 

suositummaksi festivaalien merkitys elokuvantekijöiden verkostoitumis- ja markkinoin-

tipaikkana kasvoi. (Moore 2011, 14.) Vaikka digitekniikan myötä on tullut uusia levitys-

vaihtoehtoja, elokuvafestivaalit ovat yhä lyhytelokuvien pääsääntöinen levityskanava 

(Pallassalo 2011). 

 

Festivaaleja voi pitää levityskanavan lisäksi markkinointitapahtumana ja festivaalit myös 

tietoisesti pyrkivät isännöimään tapaamisia, joista eri alan ammattilaiset hyötyvät. Vaikka 

elokuvia on verkossa saatavilla lähes loputon määrä, ostajat ja festivaaleille sisältöjä et-

sivät ammattilaiset käyvät silti yhä festivaaleilla hakemassa elokuvia. Kun elokuvalle saa-

daan tekijän kasvot, myös elokuva jää helpommin mieleen. (Laakso, haastattelu 

22.3.2017.) 

 

Elokuvafestivaaleille hakemista voi pitää eräänlaisena lyhytelokuvan tulikokeena. Jos 

elokuva hakee monille festivaaleille muttei pääse niistä yhdellekään, se kertoo, ettei elo-

kuva erotu edukseen kovin helposti (Laakso, haastattelu 22.3.2017). Tekijä voi käyttää 

tätä tietoa hyväkseen etsiessään vaihtoehtoisia levityskanavia ja miettiä, josko elokuvaa 

saisi markkinoitua sisältöään mielenkiintoisemmin. 
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Festivaalit eivät ole loputon levityskanava. Lyhytelokuvan festivaalilevitys voi kestää 1-

2 vuotta sen valmistumisesta. Suurin osa festivaaleista asettaa takarajan elokuvan 

valmistumis-päivämäärälle. Poikkeuksia toki löytyy, sillä joskus festivaalit kutsuvat 

menneiden vuosien suosikkeja näytöksiinsä. (Pallassalo 2011, 14; Roaldseth, haastattelu 

23.11.2016.) 

 

Festivaalien rajoitukset lyhytelokuvan keston suhteen ovat vaihtelevia – osa festivaaleista 

hyväksyy lyhytelokuviksi vain muutaman minuutin mittaisia elokuvia ja osa jopa 60 

minuuttisia. Keskimäärin raja vaikuttaa menevän 20-40 minuutin kohdilla. Jos festivaali 

tarjoaa kilpasarjansa voittajille Oscar-kelpoisuuden, eli oikeuden osallistua Oscar-

palkinnosta kilpailuun, raja on yleensä Yhdysvaltain elokuva-akatemian asettama 40 

minuuttia (Badal 2009, 239.) 

 

Rajoituksista huolimatta lyhytelokuvan lähettäminen festivaaleille on prosessina verrat-

tain helppo. Toisin kuin pitkillä elokuvilla, lyhyillä ei suurimmalla osalla festivaaleista 

ole ensi-iltavaatimuksia, eli elokuva on saanut olla julkisessa näytössä ennen festivaalille 

pääsyä (Badal 2009, 226). Joillakin festivaaleilla saattaa tosin olla vaatimus alueellisesta 

ensi-illasta, esimerkiksi festivaalin kotimaan tai maanosan sisällä.  

Palvelut kuten Withoutabox, Short Film Depot, Reelport ja Film Freeway ovat portaa-

leita, johon jokainen verkossa kiinni oleva tietokoneenkäyttäjä voi lähettää elokuvansa 

sekä sen markkinointimateriaalit. Festivaaleilla on portaalien sisällä omat profiilit, joissa 

on selkeät ohjeet hakuprosessista sekä siihen kuuluvista rajoitteista. Edellä mainitut fes-

tivaaliportaalit ovat joko täysin maksuttomia tai pyytävät muutamien eurojen suuruisia 

välitysmaksuja elokuvan lähettämisestä festivaaleille. Elokuvafestivaalit saattavat myös 

periä omat maksunsa, mutta palveluissa on myös täysin ilmaisia tapahtumia. 

Tampereen elokuvajuhlilla vuonna 2017 järjestetyssä paneelikeskustelussa Nik Powell, 

Virgin Group mediayhtiön perustaja ja brittiläisen National Film and Television Schoolin 

johtaja, sekä Aleksi Bardy, Helsinki-Filmin toimitusjohtaja sekä Aalto-yliopiston elo-

kuva- ja televisiotuotannon professori, listasivat syitä, mitä etua opiskelijoille on festi-

vaaleille osallistumisesta: 

 

 

1. Alan työntekijät, jotka tulevaisuudessa palkkaavat heidät tai tilaavat heiltä töitä, 

näkevät heidän nykyiset teoksensa. 
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2. Opiskelijat tapaavat toisia opiskelijoita eri kouluista. Tämä on vertaisterapiaa, 

mutta saattaa myös johtaa kansainvälisiin projekteihin. 

3. Elokuvantekijän oma identiteetti selkiytyy – tekijä pääsee festivaaleilla katso-

maan niin hyviä kuin huonoja elokuvia, mikä tarjoaa vertailukohtia oman työn 

arviointiin. 

4. Opiskelijoiden voittamat palkinnot, tai parhaassa tapauksessa jo pääsy festivaa-

lien kilpasarjaan, tekevät vaikutuksen koulujen rahoituksesta päättäviin tahoihin. 

(Bardy, Harkman, Kustikova, Näränen & Powell 2017.) 

 

Myös muut asiantuntijat näkevät elokuvafestivaalit erinomaisena alustana elokuvanteki-

jän ammatilliselle kasvulle ja verkostoitumiselle. Esimerkiksi Sundance- ja Outfest-elo-

kuvafestivaalien ohjelmistoistakin vastannut Kimberly Yutani (2009, 257) suosittelee, 

että tekijät käyvät festivaaleilla, joihin heidän elokuvansa pääsee. Hänen mukaansa elo-

kuvan katsominen yleisön kanssa on opettavainen kokemus ja muiden elokuvantekijöiden 

tapaaminen voi olla hedelmällistä myös työprojektien kannalta. 

 

Elokuvafestivaaleille osallistuminen on opiskelijoille erinomainen oppikokemus, erikois-

tumisalaan katsomatta. Työryhmän on silti jo etukäteen hyvä tiedostaa, että festivaalit 

ovat keskimäärin hyvin ohjaajakeskeinen tapahtuma. Kuvaajat, säveltäjät, näyttelijät ja 

jopa tuottajat saattavat jäädä niillä hieman varjoon. (Bardy, Harkman, Kustikova, Närä-

nen & Powell 2017.) Festivaalikentältä löytyy toki myös festivaaleja, jotka ovat erikois-

tuneet nostamaan esiin esimerkiksi kuvaajien, säveltäjien tai koreografien työpanosta. 

 

Vaikka monien festivaalien tarkoitus on tehdä voittoa vähintään omien kulujensa verran, 

on niillä myös tietoinen pyrkimys esitellä uusia kykyjä. Tämä pätee erityisesti lyhytelo-

kuvanäytösten puolella, sillä harvalla uraansa aloittelevalla on resursseja täyspitkän elo-

kuvan tuottamiseen. (Badal 2009, 264.) Esimerkiksi vuotuinen suurfestivaali Cannes kes-

kittyy pitkiin elokuviin, mutta opiskelijaelokuvien näytös pidetään uusien kykyjen etsi-

mistä varten. Festivaalit haluavat itselleen oikeuden mainostaa, että seuraava ohjaajatähti 

on juuri heidän löytönsä. (Toivanen, haastattelu 24.11.2016) 

 

Elokuvafestivaaleilla on myös selkeitä kaupallisia intressejä tehdä yhteistyötä opiskeli-

joiden kanssa. Opiskelijat houkuttelevat mukanaan yleisöön ystäviä ja perheenjäseniä, 

joten näytöksien liput saadaan myytyä osin heille. Opiskelijat ovat jo itsessään merkittävä 
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katsojaryhmä, joten opiskelijaystävällinen ilmapiiri myös edistää lippumyyntiä. Festivaa-

lit myös tarjoavat opiskelijoille tilaisuuksia vapaaehtoistyöhön, yleensä näytöslippu- ja 

kokemuspalkalla. (Bardy, Powell, Näränen, Harkman & Kustikova 2017.) 

 

Riippuen festivaalin maineesta ja profiilista, ne voivat toimia myös porttina muihin levi-

tyskanaviin. Televisiokanavien edustajat, levittäjät, agentuurit, tuotantoyhtiöt ja muiden 

festivaalien ohjelmistosuunnittelijat käyvät festivaaleilla etsimässä uusi, kiinnostavia te-

kijöitä. Koska nämä henkilöt tulevat festivaaleille työnsä puolesta, heidän aikansa kuluu 

suurimmaksi osaksi alan oheistapahtumissa kuten konferensseissa, eikä heille jää kuin 

niukasti aikaa osallistua varsinaisiin elokuvanäytöksiin (Close 2009, 133). Menestys fes-

tivaaleilla ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että elokuva menestyy myös muissa levityska-

navissa; tekijät kuten pituus, tahti ja jopa alastomuuden tai muun lapsille sopimattoman 

materiaalin määrä voivat rajoittaa elokuvan elämää esimerkiksi televisiossa (Smith 2009, 

68). 

 

Suurimmat lyhytelokuvafestivaalit järjestävätkin varsinaisen tapahtumansa ohessa ”mar-

ketteja” eli kiireisimmille ammattilaisille suunnattuja myynti- ja ostotapahtumia. Niiden 

yhteydessä näytösten elokuvia voi selailla tai katsella rauhassa ilman näytösaikataulujen 

rajoituksia (Badal 2009, 224). Joillekin marketeille (esimerkiksi Cannesin Marché du 

Film) voi päästä vaikkei elokuva osallistu festivaalin kilpasarjaan. Pelkkä osallistumis-

maksu riittää, joskin nämä osallistumismaksut voivat olla varsin korkeita. Vuoden 2017 

Marché du Filmin halvin early bird -maksu oli 256€ ja tämän lisäksi perittiin 56 euron 

lisämaksu, jos halusi osallistua tiettyihin verkostoitumistapahtumiin. (Marché du Film… 

2017.) 

 

Vaikka marketeille osallistuminen ei tuo elokuvantekijälle suoraan kunniaa, ne voivat 

toimia erinomaisena myynti- ja verkostoitumistapahtumana. Camerimage 2016 -festivaa-

lilla luennon pitäneen IM Globalin kansainvälisen markkinoinnin ja tiedotuksen johtajan 

Bonnie Volandin (2016) mukaan Marché du Filmin suurin arvo ei välttämättä ole näytillä 

olevissa elokuvissa, vaan siinä, että marketin osallistujat saavat kaulaansa tekijäpassin. 

Vaikka tapahtumalla ei siis olisikaan suurta merkitystä yksittäisen elokuvan levityksen 

kannalta, se voi avata tekijöille ovia hyödyllisiin kontakteihin, muihin levityskanaviin tai 

tekijöiden seuraaville projekteille. (Voland 2016.) 
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Norjalaisen korkeakoulun Den Norske Filmskolenin näkemys opiskelijoiden lyhyteloku-

vista on se, että niillä on hyvin vähän kaupallista arvoa ja niiden pääsääntöinen levitys-

kanava on elokuvafestivaalit. Koulun tehtävä tuotantoyhtiönä on vastata elokuvien lähet-

tämisestä festivaaleille, joskin opiskelijoilla on mahdollisuus ehdottaa haluamiaan festi-

vaaleja. (Roaldseth, haastattelu 23.11.2016.) 

 

DNF:n opiskelijoiden työt sekä norjalaiset lyhytelokuvat ylipäätään tunnetaan hyvin 

myyvinä tuotteina. Norjalaisten lyhytelokuvien myynti on julkisesti tuettua toimintaa. 

(Pallassalo 2011, 6.) Esimerkiksi vuonna 2016 Generation Mars -nimistä lopputyötä 

markkinoi Norjan elokuvainstituutti, jonka myötä se on suoraan kutsuttu myös instituutin 

ylläpitämille festivaaleille (Roaldseth, haastattelu 23.11.2015). Suomessa SES ei näe 

kouluja tuotantoyhtiöinä, joten opiskelijaelokuvilla ei näin ole mahdollisuutta hakea 

SES:n käsikirjoitus, tuotanto ja levitystukea ilman ulkopuolista tuotantoyhtiötä. Jos opis-

kelijaelokuva pääsee tunnetun festivaalin kilpasarjaan, voi opiskelija-ohjaaja hakea 

SES:n kulttuuriviennin matkatukea festivaalimatkan kustannuksiin. 

 

Suomalaisen Aalto-yliopiston näkemys koulusta tuotantoyhtiönä vastaa paljolti DNF:ää. 

Opiskelijat eivät saa itse lähettää elokuvia festivaaleille, vaan tätä hoitaa täyspäiväisesti 

festivaalikoordinaattori. Opiskelijat voivat ehdottaa toivomiaan festivaaleja, erityisesti 

genre-elokuvien kohdalla. Markkinointi- ja festivaalimateriaalin toimituksesta festivaali-

koordinaattorille vastaavat opiskelijat itse. (Toivanen, haastattelu 24.11.2016.) 

 

Aalto-yliopistolla on muista kouluista poikkeava käytäntö, ettei opiskelijoiden elokuvia 

lähetetä lainkaan festivaaleille, jotka perivät elokuvista toimitusmaksun (eng. ’submis-

sion fee’). Tämä sulkee nykyään pois lähes kaikki suuret festivaalit. Poikkeus voidaan 

tehdä kandi-ja maisterivaiheen lopputöiden kanssa, jos opiskelija haluaa itse maksaa toi-

mitusmaksun, tai jos koulu katsoo yksittäisellä elokuvalla olevan erityisiä mahdollisuuk-

sia tietyllä festivaalilla. Käytännön takana on pedagoginen ajatus siitä, että opiskelijat 

ovat koulussa vasta oppimassa elokuvantekoa. Jos työt lähetettäisiin automaattisesti suu-

rille festivaaleille, opiskelijoille voisi tulla väärä kuva heille asetetuista odotuksista. (Toi-

vanen, haastattelu 24.11.2016.) 

 

Aalto-yliopistolla on jonkin verran yhteistyötä Tampereen elokuvajuhlien kanssa. Ensim-

mäisen vuoden opiskelijat käyvät festivaaleilla tutustumassa siihen, miten elokuvafesti-

vaalien kaltaisia tapahtumia järjestetään. Tapahtuman ohjelmistossa on myös vuotuinen 
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näytös, jossa on kuluneen vuoden parhaimmisto. (Toivanen, haastattelu 24.11.2016; 

Laakso, haastattelu 22.3.2017.) 

 

Tšekin Prahassa sijaitsevassa taideyliopisto FAMU:ssa opiskelijoilla on käytössään fes-

tivaalikoordinaattori, joka neuvoo festivaalikierroksen aloittamisessa. Työ on kuitenkin 

vain osa-aikainen. Koulu auttaa opiskelijoita suurien kansainvälisten festivaalien haku-

prosessissa, muille festivaaleille osallistumisesta vastaavat opiskelijat itse. Opiskelijat 

vastaavat myös markkinointi- ja festivaalimateriaaleista. (Horak, haastattelu 25.11.2016.) 

 

FAMU on neljästä haastattelemastani koulusta ainut, joka järjestää joka vuosi oman elo-

kuvafestivaalin. Vaikka käytäntö on tässä vertailussa ainutkertainen, koulun omia töitä 

esittävät festivaalit tai muut julkiset näytökset eivät ole kansainvälisellä tasolla mitenkään 

poikkeuksellisia (Rea & Irving 2015, 354). FAMUfest-niminen tapahtuma esittää pääasi-

assa koulun opiskelijoiden omia elokuvia, sekä vertailee niitä keskenään kilpasarjassa. 

FAMUn osa-aikainen festivaalikoordinaattori Petr Horak ei osannut sanoa tapahtuman 

tarkkaa kävijämäärää, mutta kuvaili FAMUfestiä ”erittäin tulokselliseksi tapahtumaksi” 

koululle. (Horak, haastattelu 25.11.2016.) 

 

Tampereen ammattikorkeakoululla ei ole yhtä nimettyä tuottajaa tai festivaalikoordinaat-

toria, jonka tehtävä olisi nimenomaan koulussa tuotettujen teosten levitys. Koulu ilmoit-

taa lopputyöelokuvia tietyille opiskelijaelokuvafestivaaleille, CILECT-kilpailuun sekä 

pohjoismaisiin pitchaus-kilpailuihin. Koulun tehtävänä on myös koostaa jokavuotinen 

Kino TAMK -näytös Tampereen elokuvajuhlille. Koulu jättää opiskelijalle päätösvallan 

siitä, lähettääkö elokuvan muille festivaaleille vai jättääkö sen ”hyllylle”. Elokuvan esi-

tuotantovaiheessa ei tehdä erillistä levityssuunnitelmaa, mutta elokuvan tavoitteita ja 

mahdollisia levityskanavia käsitellään jonkin verran, ja tarkemmin lähempänä jälkituo-

tantovaihetta. (Näränen, haastattelu 16.12.2016.) 

 

TAMKilla ei ole omaa opiskelijaelokuvafestivaalia, mutta läheisyys Tampereen elokuva-

juhlien kanssa on johtanut tiiviiseen yhteistyöhön. Elokuvajuhlien avainhenkilöt käyvät 

vähintään vuosittain luennoimassa opiskelijoille festivaalien merkityksestä elokuvan le-

vityksen kannalta. Kino TAMK -näytöksen lisäksi elokuvajuhlilla on myös yhteistyössä 

järjestettyä oheisohjelmaa, kuten seminaareja ja vuotuiset klubijuhlat. (Laakso, haastat-

telu 22.3.2017; Bardy, Harkman, Kustikova, Näränen & Powell 2017.) 
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Vuoden 2017 Tampereen elokuvajuhlilla julkistettiin festivaalin oheen perustettava Tam-

pere Film Agency, joka alkaa tavoitella suomalaisia tuottajia ja elokuvakouluja edistääk-

seen elokuvien levitystä. Film Agency toimii yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön kanssa 

ja pyrkii laajentamaan elokuvien levitysmahdollisuuksia SES:n tarjoamien vaihtoehtojen 

ulkopuolelle. (Laakso, haastattelu 22.3.2017.) 

 

 

2.2.2   Televisio 

 

Festivaaleille hakeminen on hyvin suoraviivaista, mutta televisiolevityksen käytännöt ei-

vät ole aivan yhtä selkeitä. Jossain mielessä lyhytelokuvat kuitenkin sopivat formaattinsa 

puolesta televisiolevitykseen jopa paremmin kuin kaupalliseen elokuvateatteriin, jossa 

katsoja on jo tottunut yli tunnin mittaisiin elokuviin. 

 

Televisiokanavien tuotantopäätöksiä tekeville tulee vuosittain runsaasti tarjouksia erilai-

sista ohjelmaideoista. Hyvin pieni osa näistä pääsee ikinä minkäänlaiseen jatkokäsitte-

lyyn, saati tuotantoon asti. Opiskelijalyhytelokuvien voi olla vaikeaa löytää tiensä televi-

sioon myös sen vuoksi, että lyhytelokuvien kysyntä on sarjamuotoiseen viihteeseen ver-

rattuna hyvin rajallista. 

 

Useilla elokuvakouluilla on yhteyksiä tv-kanaviin, erityisesti yleisradioihin. Suomessa 

kouluilla ja kanavilla ei ole mitään jatkuvia yhteistyösopimuksia, vaan elokuvien myynti 

on tapauskohtausta ja siitä päätetään lähes aina elokuvan valmistumisen jälkeen. Suurin 

osa TV-esitykseen menevistä opiskelijaelokuvista päätyy Ylen Uusi kino -kokonaisuu-

teen, mutta sen budjetin pieneneminen on johtanut myös opiskelijatuotantojen ostojen 

vähentymiseen. (Toivanen, haastattelu 24.11.2016; Näränen, haastattelu 16.12.2016.) 

Uudessa Kinossa opiskelijoiden tekemää työtä edustavat yleensä Aalto-yliopiston tuotta-

mat lyhytelokuvat, mutta myös Turun taideakatemian ja TAMKin töitä päätyy ohjelmis-

toon satunnaisesti. (Volanen 2016a, 2016b.) 

 

Ylellä ja Suomen elokuvakouluilla on pyrkimyksiä tuoda koulujen tuotantoja Yleisradion 

ja tuotantoyhtiöiden harkittavaksi jo ennen niiden valmistumista. Vuoden 2016 syksyllä 

aloitettiin Aalto-yliopiston, Yleisradion ja Suomen elokuvasäätiön yhteinen hanke Kisäl-

lielokuva. Tapahtuman esittelyn mukaan sen ”pyrkimyksenä on rakentaa yhteisesti resur-
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soituja lopputyöprojekteja, jotka toimivat koulusta valmistuville elokuvantekijöille ’sil-

tana’ ammattimaailmaan ja myös ammattimaisesti tuotettuina näyttöinä ensimmäisten 

koulun ulkopuolisten hankkeiden rahoitusta ajatellen.” (Kisällielokuva 2016- hankkeen... 

2016.) 

 

Hankkeen pilottivuoden versio on kolmiportainen; ensimmäisessä tapaamisessa opiske-

lijat pitchaavat lopputyöprojektinsa rahoittajille ja tuotantoyhtiöille. Ennen toista tapaa-

mista rahoittajat valitsevat jatkokehittelyyn menevät projektit, jotka esittäytyvät sitten 

tarkemmin potentiaalisille tuotantoyhtiöille. Kolmannessa vaiheessa kouluprojektien ve-

täjät ilmoittavat valitsemansa tuotantoyhtiön, jonka menee koulujen ja rahoittajien har-

kintaan. Hankkeen avulla kouluprojektit pystyvät kiertämään SES:n ja Ylen rajoituksia, 

joiden mukaan ne eivät voi rahoittaa ilman kaupallista tuotantoyhtiöitä tuotettuja eloku-

via. Hankkeen pilottivuosi toteutetaan ainoastaan Aalto-yliopiston kanssa, mutta jatkossa 

siihen on tarkoitus ottaa mukaan muitakin elokuva- ja televisioalan kouluja. (Kisällielo-

kuva 2016- hankkeen… 2016.) 

 

Ulkomaisissa elokuvakouluissa yhteistyö paikallisten yleisradioiden kanssa on jo hieman 

pidemmällä. Esimerkiksi norjalaisella Den Norske Filmskolenilla on jatkuva sopimus 

maan yleisradion NRK:n kanssa. Yhtiö näyttää lopputyöelokuvia NRK2-kanavallaan ker-

ran tai kaksi joulukuun aikana, jonka jälkeen ne ovat myös kahden vuoden ajan saatavilla 

netissä kanavan suoratoistopalvelusta. (Roaldseth, haastattelu 23.11.2016.) Lopputyöelo-

kuvien levityssopimuksesta NRK:n kanssa on aiheuttanut laitoksen elokuville joskus 

myös pientä haittaa. Tuba Atlantic -lyhytelokuvan Oscar-ehdokkuus vedettiin vuonna 

2012 takaisin, kun selvisi että elokuva on näytetty kertaalleen televisiossa NRK:n kana-

valla (Miller 2014). 

 

Haastatelemistani kouluista paras tilanne lienee tšekkiläisellä FAMUlla, jonka elokuvia 

näytetään tsekkiläisillä tv-kanavilla, erityisesti yleisradiokanavalla Česká Televizella 

(Horak, haastattelu 25.11.2016). ČT:llä on ohjelmakokonaisuus nimeltään Studentský 

maraton, jossa näytetään tšekkiläisten elokuvakorkeakoulujen sekä ulkomailla opiskele-

vien tšekkiläistekijöiden elokuvia (Studentský maraton 2016). Sivuilta löytyy myös 

FAMUn tuottamiin elokuviin kohdennettu sivu, jossa elokuvia voi selata tyylilajin mu-

kaan (Filmová a televizní... 2014). 
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Eräs tapa tavoitella televisiokanavia on saada elokuvansa festivaalien kilpasarjaan tai lä-

hettää se marketille, joilla TV-kanavien ostaja vierailevat. Festivaalien ohjelmistosuun-

nittelijat ovat jo etukäteen karsineet ohjelmistoihinsa parhaiksi näkemänsä elokuvat, mikä 

helpottaa kanavien työtä huomattavasti. (Plympton 2009, 82.) Kanavat saattavat myös 

tehdä tiivistä yhteistyötä yksittäisten festivaalien kanssa. Esimerkiksi vuoden 2017 Tam-

pereen elokuvajuhlilla oli ensi kertaa järjestely, jossa kaikki kotimaisen kilpailusarjan ly-

hytelokuvat olivat viikon ajan näkyvissä Ylen VOD-palvelu Areenassa nähtävillä Uusi 

Kino-kokonaisuuden alla. Katsojat saattoivat äänestää näistä suosikkiaan ja voittaja sai 

Ylen sponsoroiman palkinnon. (Laakso, haastattelu 22.3.2017.)   

 

 

2.2.3   VOD 

 

Video-on-demand, lyhyemmin VOD, tarkoittaa palvelua, jonka kautta kuluttaja voi kat-

soa tai vuokrata videoita kotiin netin kautta. Vaikka VOD-käsitteen alle menevät myös 

suljettujen televisiokaapeliyhteyksien kautta tehdyt ostot, käsittelen tässä työssä vain In-

ternetin kautta toimivia suoratoistopalveluita (online-VOD). 

Suomen ensimmäinen VOD-palvelu SF Anytime aloitti toimintansa jo vuonna 2005, 

mutta vuonna 2009 aloittanut Elisa Viihde on ensimmäinen suuren yleisön tavoittanut 

palvelu. (Grönlund, Norberg, Pönni, Stenvall-Virtanen & Toivonen 2011, 108.) Muita 

Suomessa suosittuja palveluja ovat televisiokanavien pitämät palvelut Yle Areena, 

MTV:n Katsomo (helmikuu 2017 lähtien C More) ja Nelonen Median Ruutu, joista kaksi 

jälkimmäistä tarjoavat vain osan sisällöstä ilmaiseksi, loput ovat maksumuurin takana (C 

More 2017; Ruutu Plus 2017). Ulkomaisista palveluntarjoajista suosituimmat ovat Net-

flix, Viaplay ja HBO Nordic. Kotimaisista palveluista käytetyin on Yle Areena, ulkomai-

sista Netflix. (Finnpanel 2017; Karkimo 2015.) 

Nykyään elokuvan julkaisu VOD-palvelussa voi olla levittäjälle jopa merkittävämpi kuin 

festivaalit. Festivaalinäytökset voidaan pitää minimissään, mutta käyttää ne kaikki VOD-

julkaisun promootiotilaisuuksina, sillä live-tapahtuman uutisointi on mediassa näkyväm-

pää kuin pelkät tiedotteet tai mainokset. Laajempi mediahuomio johtaa siihen, että entistä 

kauempana olevat katsojat saavat tiedon mahdollisuudesta katsoa elokuva VOD-palve-

lussa. (Reiss 2010.) 

Merkittävänä esimerkkinä VOD-julkaisun painottamisesta toimii pitkä komediaelokuva 
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The Interview, jonka alun perin suunniteltu teatterilevitys peruttiin sen poliittisesti kiis-

tanalaisen sisällön vuoksi. Tapaus herätti paljon huomiota Internetissä, minkä jälkeen elo-

kuva sai ensi-iltansa yhtä aikaa yksityisissä elokuvateattereissa ja useilla Internetin VOD-

alustoilla. Perinteisestä julkaisun ikkunointia rikkonut elokuva sai jotkin teatterit peru-

maan elokuvan näyttämisen. (Hipes 2014.) Epäperinteinen päällekkäinen julkaisu kuiten-

kin kannatti, sillä vuonna 2017 elokuva on yhä Google Play-kaupan ladatuin VOD-elo-

kuva (Lehtiniitty 2017). 

Ilmaisesta, kuratoimattomasta videosisällöstään tunnettu Youtube aloitti vuonna 2011 

pitkien elokuvien vuokraamisen oman käyttöliittymänsä kautta. Palvelussa on 

vanhempiakin klassikkoelokuvia, mutta maksullisen sisällön kärki palvelussa ovat 

uutuselokuvat, jotka julkaistaan samaan aikaan elokuvan DVD:n kanssa. (Tolvanen 

2011.) Youtuben VOD-sisällöt vastaavat myös Google Play –kaupan tarjontaa, sillä 

videoalusta on Googlen omistama. 

Jotkin digitaaliset palvelut joiden ansaintamalli ja markkinat ovat olleet aivan erilaiset, 

ovat perustaneet alustansa sisälle VOD-palvelun. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat 

videopalvelu Vimeo ja pelien digitaalisen myynnin alusta Steam. Vimeo-on-Demand 

palvelussa maksullisen Pro-tilin rekisteröineet elokuvantekijät voivat ladata teoksiaan 

yleisön ostettavaksi, sekä kontrolloida millä maantieteellisillä alueilla elokuva on 

saatavilla ja mihin hintaan. Palvelu antaa myös vaihtoehdon tarjota elokuvaa joko pay-

per-view vuokrana tai digitaalisen kopion latauksena. (Best practices 2017.) Myyntialusta 

Steam taas ilmoitti vuonna 2016 aloittaneensa yhteistyön elokuvayhtiö Lionsgaten 

kanssa, mikä toi yli sata elokuvaa ladattavaksi alustan kaupan kautta (Lionsgate 

announcement 2016). Vaikka Steam pyrkii laajentamaan alustaansa muihinkin 

digitaalisiin sisältöihin, se tunnetaan yhä vahvasti pelikauppana. Liikettä 

suoratoistopalvelun suuntaan onkin tehty varovaisesti julkaisemalla ensimmäiset 

videosisällöt, peliaiheiset dokumentit, ilmaiseksi. Ensimmäinen fiktioelokuva palvelussa 

julkaistiin vasta 2015 alkupuolella. (Matulef 2015.) 

Elokuvantekijöitä ja muita alalla olevia ihmisiä ovat alkaneet myös kiinnostaa palvelut 

kuten Festival Scope Pro. Se on nettipalvelu, johon rekisteröityneet elokuva-alan 

ammattilaiset voivat katsoa useiden elokuvafestivaalien kilpasarjojen elokuvia on-

demand periaatteella. Festival Scopen tili on maksullinen, mutta sen tarjonta on laaja ja 

tarjoaa elokuvantekijöille tarkkoja raportteja elokuvansa tilanneista katsojista. (About 
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Festival Scope Pro 2017.) Päästäkseen listatuksi Festival Scope Pro:hon elokuvan täytyy 

olla pyörinyt jollakin palveluun listatulla festivaalilla. 

 

Tel Avivin opiskelijaelokuvafestivaalin järjestäjien kehittelemä T-Port julkaistiin vuonna 

2017 Berlinale-tapahtumassa Saksassa. Sen idea muistuttaa Festival Scope Pro:ta, mutta 

palvelu on tarkoitettu vain opiskelijatöille. T-Portin on tarkoitus pitkittää 

opiskelijaelokuvien levitysaikaa, sekä tuoda nämä perinteisesti vaikeasti tavoiteltavat, 

ilman levitysyhtiötä olevat elokuvat ammattilaisten saataville. (Meningher 2017.) 

 

Suhteellisen uusi aluevaltaus VOD-palveluille Suomessa ovat kirjastot. Esimerkiksi 

Helsingin HelMet-kirjastojen asiakkaat ovat voivat käyttää ilmaiseksi InstantFlix-

palvelua (ent. IndieFlix), josta voi katsella yli 7000 klassikkoelokuvaa, dokumentteja, 

lyhyt- ja indie-elokuvia. (IndieFlix on nyt… 2016.) InstantFlix kerää videokirjastonsa eri 

lähteistä, muun muassa elokuvafestivaaleilta. (London Library - InstantFlix.) 

 

VOD-palvelujen kautta levittämisessä on paljon etuja. Se on ohittanut tuotantoyhtiöiden 

näkökulmasta taloudellisessa kannattavuudessaan fyysisten DVD-kopioiden vuokrauk-

sen jo monta vuotta sitten. Tämä johtuu siitä, että VOD on pienentänyt kaupan kuluja ja 

tätä kautta nostanut tuotantoyhtiöiden katetta. (Grönlund, Norberg, Pönni, Stenvall-Vir-

tanen & Toivonen 2011, 108.) Suoratoistopalvelujen kautta levittäminen on siis minimaa-

listen materiaalikulujensa vuoksi elokuvantekijälle lähes riskitöntä.  

Toinen VOD-palveluihin liittyvä etu elokuvantekijän näkökulmasta on se, että palvelun-

tarjoajilla on käytössään järjestelmiä, jotka hoitavat keräävät dataa katsojien kiinnostuk-

sen kohteista automaattisesti. Esimerkiksi Yle Areena kerää tietoja näiden käyttäjien pro-

fiileista, katsomiskäyttäytymisestä sekä katsellun sisällön metadatasta. Automaattiset jär-

jestelmät voivat löytää katsojaryhmiä jopa elokuville, joiden levitys tavanomaisessa tele-

visiossa tai festivaaleilla voi olla hankalaa selkeän kohderyhmän tai elokuvan etukäteis-

markkinoinnin puuttumisen vuoksi. (Kokko 2016; Badal 2009, 15 & 214.) 

VOD-palveluilla ei myöskään ole fyysistä lokaatiota, josta kaikki jakelu pitäisi hoitaa, 

joten niiden valikoima voi olla käytännössä rajaton. Suoratoistopalveluille on tutkitusti 

hyödyllisempää pitää kirjastoissaan runsasta valikoimaa, sillä selvät hitit houkuttelevat 

ihmisiä tilaamaan palvelun, mutta kirjaston laajuus saa heidät jatkamaan sen käyttämistä. 

(Badal 2009, 213; Grönlund, Norberg, Pönni, Stenvall-Virtanen & Toivonen 2011, 83-

84.). 
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Televisiolevitystä käsittelevässä kappaleessa esittelemäni koulujen ja yleisradioiden yh-

teenliittymät ovat tavallisin tapa saada koulutuotanto VOD-palveluun.  Yleisradioiden 

suoratoistopalveluissa on pitkään ollut esitysoikeuksien asettamia maarajoitteita, mutta 

Brysselissä 2017 tehdyn päätöksen mukaan EU:n kansalaiset voivat käyttää ostamiaan 

nettipalveluita matkatessaan sen alueella. Päätöksen on tarkoitus edistää digitaalisten si-

sältöjen markkinoita EU:n sisällä. (Mattila 2017.) Tämä ei vielä suoranaisesti tarkoita 

sitä, että esimerkiksi Ylen Uudessa kinossa mukana oleva lyhytelokuva olisi vapaasti kat-

sottavissa koko EU-alueella, vaan että suomalainen televisionkatsoja voi katsella sisäl-

töjä, vaikka olisi laitteensa kanssa Suomen rajojen ulkopuolella. Suunta on kuitenkin lu-

paava kansainvälistä levitystä ajatellen. 

Televisiolähetykset eivät ole vielä kuolemaan päin, mutta Suomessa Yle Areenan, Kat-

somon (C Moren) ja Ruudun kasvavat katsojamäärät kertovat tulevaisuuden suunnasta. 

Jää nähtäväksi, pystytäänkö eri kanavien tarjoamat sisällöt joskus vielä keskittämään yh-

den VOD-alustan alle. Tätä suuntausta edustaa Youtube, joka julkaisi Amerikassa 2017 

oman televisio-ohjelmia tarjoavan kuukausimaksullisen VOD-palvelun, Youtube TV:n, 

jossa on yli 50 amerikkalaisen TV-kanavan tarjonta sekä live-lähetyksiä (Youtube laittaa 

lisää… 2017). Samaa on yrittänyt Suomessa TVkaista-palvelu, joka keräsi 13 kanavan 

ohjelmat ja tarjosi niitä kuukausimaksua vastaan. TVkaista on nykyisellään suljettu ja 

yrityksen avainhenkilöt tuomittu oikeudessa, sillä he eivät hankkineet oikeuksia mihin-

kään jakamistaan sisällöistä. (Blomberg 2015.) 

 

Kuten mainitsin televisiolevitystä käsittelevässä kappaleessa, norjalaisen DNF:n 

lopputyöt ovat ensimmäisen televisioesityksensä jälkeen katsottavissa NRK:n 

nettipalvelussa kahden vuoden sopimuksella. Tämän lisäksi ne ladataan myös Filmrom-

met and Aftenposten-TV streamaus-palveluihin. (Roaldseth, haastattelu 23.11.2016.) 

Myös FAMUn opiskelijoiden videot ovat saatavilla televisiokanavien VOD-palveluissa. 

 

Suomessa opiskelijaelokuvat päätyvät VOD-palveluista lähinnä Yle Areenaan. Periaat-

teessa ei kuitenkaan ole mitään estettä esimerkiksi sille, että opiskelijat tai koulut voisivat 

perustaa Vimeoon Pro-tilin ja jakaa videoita Vimeo-on-Demandissa, joskin näiden tavoit-

tavuus ja voitot voivat jäädä pieneksi ilman selkeää markkinointisuunnitelmaa. Aalto-

yliopistossa VOD-palveluita ei pidetä varsinaisena levityskeinona koulun tuottamille elo-

kuville (Toivanen, haastattelu 26.11.2017). 
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2.2.4   DVD 

 

Vuosina 2015-2016 digitaalisten videoiden myynti ylitti DVD- ja Bluray-levyjen tuotot 

Britanniassa sekä Yhdysvalloissa, sekä sen ennustetaan ohittavan elokuvateatterien lipun-

myynnin vuoden 2017 aikana. DVD:n kuolemasta formaattina ei kuitenkaan voida vielä 

puhua, sillä elokuvien, pelien ja musiikin fyysisten kopioiden myynti on maailmanlaajui-

sesti yhä valtava bisnes. (Sweney 2017; Palmeri 2015.) Vielä vuonna 2015 Suomen Fil-

mikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen ennusti, että DVD:t pysyvät myyntituotteena 

vielä useita vuosia. Edeltävänä vuotena, eli 2014, levyjen tukkumyynti oli Suomessa vielä 

35 miljoonaa euroa. (Sundqvist 2015.) 

 

Lyhytelokuville DVD-myynnin tärkeys levityksessä, tai ainakin sen ansaintapuolella, on 

perinteisesti ollut varsin mitätön. Yksittäisen lyhytelokuvan sisältävä DVD tehdään usein 

lähinnä työryhmän ja näiden ystävien tai perheenjäsenten iloksi. Kaupallista arvoa DVD:t 

saavat helpommin, jos ne ovat antologioita tai kokoelmia (kauhuantologiat, seksuaalivä-

hemmistöille suunnatut lyhytelokuvakokoelmat jne.). 

 

Esimerkiksi elokuvafestivaali Raindancella ja muutamilla muilla järjestöillä on ollut ta-

pana tehdä festivaalilla näytetyistä lyhytelokuvista kooste-DVD, jota kuluttajamyynnin 

lisäksi jaetaan ilmaiseksi toimittajille, mainostoimistoille ja agentuureille. DVD:n kau-

pallisesta tuloksesta ei löydy dataa, mutta Raindancessa on huomattu, että moni DVD:lle 

päätyneistä elokuvista ovat saaneet useita kutsuja muille festivaaleille, sekä niiden teki-

jöille on tullut enemmän työtarjouksia.  (Grove 2009, 181.) 

 

Tällä periaatteella monet koulutkin koostavat markkinointitarkoituksiin DVD:n koulu-

vuoden töistä. Aalto-yliopiston koosteeseen laitetaan vuoden kaikki työt harjoituksista 

lopputöihin. Tšekin FAMUssa on sama periaate, paitsi että levylle valikoidaan vain osa 

vuoden aikana tuotetuista elokuvista. TAMK on joskus menneinä vuosina koostanut 

DVD:tä lopputöistä, mutta nykyään tätä käytäntöä ei enää ole. TAMK kuitenkin etsii tällä 

hetkellä DVD:tä tehokkaampia vaihtoehtoja fyysisten elokuvakoosteiden levittämiselle 

(Näränen, haastattelu 16.12.2016). 

 

Norjan DNF:ssä ollaan siirrytty DVD:stä käyntikorttimaiseen muistitikkuun, jossa eloku-

vat ovat digitaalisessa muodossa. Pienen kokonsa lisäksi tässä levitysmuodossa on se etu, 
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että muistikortille voi tallentaa HD-laatuista videota, mikä ei ole DVD:n kanssa mahdol-

lista. (Toivanen, haastattelu 24.11.2016.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5   Internet 

 

Vielä vuonna 2011 SES:in lyhytelokuvaa käsittelevässä julkaisussa todetaan, etteivät 

streamaus-palvelut ja internet-jakelu ole tuomassa lyhytelokuvien levitykseen lisärahaa. 

SES:in ja AVEK:in näkökulma on, että Internet sopii lyhytelokuvien levityskanavaksi 

vain lyhyellä tähtäimellä. (Pallassalo 2011, 5 & 13). Netin ilmaispalvelut eivät voi olla 

tuotantotukea haettaessa elokuvan ainut suunniteltu levityskanava (Gustafsson 2012, 14). 

  

Vuonna 2017 tilanne on jo hyvin erilainen kuin 2011. Lyhyistä sisällöistä on tullut yleinen 

viihteen muoto ja jopa pitkät tv-ohjelmat pilkkovat ohjelmistaan parhaita paloja nettile-

vitykseen. En käsittele tässä kappaleessa VOD-palveluita, vaikka ne toimivatkin pääsään-

töisesti Internetin kautta. Siinä missä elokuva voi festivaaleilla täyttää elokuvasaleissa 

joitakin satoja paikkoja, netin kautta videot voivat potentiaalisesti kerätä miljardiyleisön, 

mikä on ollut lyhytelokuvalle ennen vanhaan täysin mahdoton saavutus (Badal 2009, 

262). 

 

Kuva 1 – Den Norske Filmskolenin markkinointimateriaaleja vuodelta 2016. Oikealla näkyy käyntikorttia muistut-
tava muistitikku, joka sisältää kuluneen vuoden lopputyöt. 
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Youtuben Partner Program eli YPP (suom. Youtube-kumppaniohjelma) on Youtube-vi-

deosivuston perustama ohjelma, johon sisällöntuottajat voivat hakea ansaitakseen mai-

nostuloja videoistaan. Palvelu on ollut kaikille avoin, mutta 6.4.2017 astui voimaan ra-

joitus, jonka mukaan alle 10 000 katselua olemassaolonsa aikana kerännyt kanava (käyt-

täjä) ei voi osallistua ohjelmaan eli kerätä videoillaan mainostuloja. Myös videoiden si-

sällön laatua on rajoitettu siinä määrin, että sen täytyy tällöin olla ”mainostaja-ystäväl-

listä”. (Bardin 2017.) 

 

Youtube on Googlen omistuksessa ja tätä myötä YPP:hen hyväksytyt kanavat voivat kau-

pallistaa videonsa luomalla tilin Googlen AdSense-palveluun. Palvelussa tekijä voi hal-

linnoida, minkälaisia mainoksia hänen videoissaan näytetään. Mainosten laatu ja hinta 

vaikuttavat niistä saatuihin tuloihin. (Youtube – kaupallistaminen 2017.) Merkittävin tu-

loihin vaikuttava tekijä näiden lisäksi on katsojien määrä kaupallistetulla videolla – mitä 

enemmän ihmisiä näkee ja klikkaa mainoksia, sitä enemmän tuloja tekijä saa. (Moore 

2011, 251). 

 

Toinen tapa videontekijöille ansaita videosisällöillä Youtubessa on vuoden 2017 alussa 

julkaistu ominaisuus Super Chat. Live-videolähetyksen aikana kanavan katsojat voivat 

ostaa pieniä summia vastaan näkyvyyttä kommenteilleen videon chatissä. Ominaisuus 

muistuttaa hyvin paljon erään toisen videosivuston, Twitchin, Cheering-systeemiä. (Feld-

man 2017.) Tämä viittaa siihen, että Youtube panostaa jatkossa entistä enemmän li-

vestream-lähetyksiin. 

 

Youtubeen voi ladata videoita ilman yhteistyöohjelmaan osallistumista, jolloin sisältöä 

koskevat säännöt ovat huomattavasti rennompia, mutta videot eivät tuota mainostuloja. 

On myös kanavia, jotka eivät osallistu YPP:hen, mutta saavat tuloja mm. fanien Patreon-

lahjoituspalvelun kautta tekemistä lahjoituksista. Tämä kuitenkin vaatii kanavalta kohta-

laisen suuren seuraaja- ja katsojamääriä ollakseen kannattavaa. 

 

Ilman YPP:n kaltaista sopimusta ja lahjoitustuloja kokonaisen elokuvan nettiin 

laittamisen etuihin lukeutuvat näkyvyys, sekä katsojien suora palaute. Youtubea, Vimeota 

ja muita videosivustoja voi käyttää myös ilmaisena alustana  markkinointimateriaaleille, 

kuten making of- ja trailerivideoille. Iso osa sosiaalisen median kanavista antaa 

käyttäjiensä ”istuttaa” videoita sivuilleen, mikä tuo markkinointimateriaalit yhden 

latauksen kautta potentiaalisesti monille eri alustoille. (Moore, 259-262.) 
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Vuoden 2016 lopussa 1,86 miljardin aktiivisen kuukausittaisen käyttäjän Facebook oli 

maailman suosituin sosiaalisen median kanava (Number of monthly… 2016). Se ei 

tietenkään ole ainoastaan videosivusto, vaan siellä voi jakaa multimediallista sisältöä 

teksteistä kuviin ja jopa musiikkiin. Videosisällön tuottajia voi kuitenkin rohkaista 

Facebookin suosittuja sisältöjä analysoineen Buzzsumon tutkimus, jonka mukaan 

Facebookin eniten jaetut julkaisut ovat videoita (Rayson 2016). Facebookilla on selvästi 

kiinnostusta houkutella lisää ammattimaisia videontuottajia alustalleen; 2017 

alkupuolella Facebook on beta-vaiheessa testaamassa katselun videon keskeyttäviä mid-

roll-mainoksia, jotka avaavat viihdesisällöille tavan ansaita rahaa jokaisesta katsojasta. 

(Spangler 2017). 

 

Facebookin kaltaisilla sosiaalisen median kanavilla on omat algoritminsä, joiden mukaan 

sisältöjen näkyvyys käyttäjille määräytyy. Perinteisesti suuri käyttäjämäärä on tuonut 

sisällöille näkyvyyttä, mutta Facebookin uusien algoritmien myötä asia on muuttunut. Jos 

profiililla on alle tuhat seuraajaa, päivitykset näkyvät lähes neljäsosalle sen seuraajista. 

Kun sivusta tykänneiden määrä on miljoona, päivitykset saavuttavat enää vain pari 

prosenttia seuraajista. Facebook alkaa jatkossa myös antaa enemmän tilaa sisällöille, 

jotka eivät ole liian alleviivatusti ammattilaisten tuottamia, eli esimerkiksi sisältävät 

selvästi kuvapankeista ostettua kuva- ja videomateriaalia. Esimerkiksi päivitykset joissa 

käytetään hymiöitä ja kirjoitusvirheitä tunnistautuvat tällaisiksi. Videon levittämisen 

kannalta kannattaa ottaa huomioon, että algoritmit suosivat pystyvideoita, 

mobiilipuhelimilla ladattuja sisältöjä ja jättävät kilpailevan palvelun Youtuben kautta 

linkitetyt videot todella pienelle näkyvyydelle. (Liimatainen 2016.) 

 

Sosiaalisen median kanavat ovat uusi väylä elokuvan levitykselle, eikä niiden kaikkia 

käyttömahdollisuuksia ole vielä ehditty edes keksiä. Suosituista sovelluksista esimerkiksi 

Instagram, Twitter,  Snapchat ja Tumblr ovat myös videoalustoja, mutta niille on tuotettu 

toistaiseksi hyvin vähän alkuperäismateriaalia. Tuorempia esimerkkejä uusista sisällöistä 

on elokuvantekijä Hannah Macphersonin Snapchattiin suunniteltu kauhuelokuva The 

Sickhouse, joka keräsi Snapchat-näyttönsä aikana 100 miljoonan käyttäjän yleisön ja on 

jatkanut elämäänsä tämän jälkeen Vimeo-on-demandissa (Buder 2016).  

 

Netistä löytyy ainoastaan online- ja mobiilivideoita pyörittäviä elokuvafestivaaleja, joilla 

on festivaalin fyysisten näytöksien ohessa pyöriviä online-osuuksia tai fyysinen esitys 
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puuttuu kokonaan. Näistä festivaaleista voi yleensä voittaa palkintoja ja saada elokuvansa 

nähdyksi kuuluisan festivaalin nettisivuille (esim. Sundance ja Tribeca ovat pitäneet 

online-näytöksiä). Online-festivaalille osallistuminen voi joskus aiheuttaa hankaluuksia 

muille festivaaleille hakiessa, jos niillä on rajoituksia nettivideoiden julkaisun suhteen 

(Badal 2009, 262). 

 

Opiskelijaelokuvat päätyvät katseltaviksi nettiin monin tavoin. Usein tekijät lataavat 

elokuvan videopalveluihin itse, mutta myös jotkin levittäjät lataavat videoita kanavilleen 

ja jakavat mainostulot tekijöiden kanssa (Moore, 261). Tämän voi tehdä heti elokuvan 

valmistuttua, mutta levityksen kannalta tämä on kannattavaa vain, jos elokuvalla ei ole 

enää markkina-arvoa festivaaleilla. Festivaaleille tähtäävien elokuvien kannattaa odottaa 

nettilevitystä 1-2 vuotta, koska tämän jälkeen elokuva ei yleensä ole festivaalikelpoinen 

ilman erillistä kutsua (Pallassalo 2011, 14; Roaldseth, haastattelu 23.11.2016). Monet 

festivaalit eivät myöskään hyväksy elokuvia, jotka ovat kaikkien nähtävissä netissä, joten 

levityskanavana sitä kannattaa käyttää harkiten (Meningher, haastattelu 26.1.2017). 

 

Internetin videosivustot voivat toimia festivaalilevityksessä elokuvantekijän apuna. 

Jotkin festivaalit hyväksyvät valintavaiheessa elokuvan lähettämisen yksityisenä Vimeo-

linkkinä. Vaikka festivaalilla ei olisikaan tällaista käytäntöä, ne voivat joskus hyväksyä 

videolinkin, erityisesti jos lähetyksien deadline lähestyy (Toivanen, haastattelu 

24.11.2016). Videopalveluita voi myös käyttää videoiden säilömiseen, sillä esimerkiksi 

Youtubessa ja Vimeossa on mahdollista tehdä videoista täysin yksityisiä. Vimeossa on 

myös ominaisuus, jonka avulla videon saa ladattua omalle koneelle alkuperäisessä 

laadussaan. 

 

 

2.2.6   Opetusvideot ja yritysten tilaustyöt 

 

TAMKin elokuvan ja television koulutusohjelmalle tarjotaan joka vuosi erilaisia mainos- 

ja yhteistyöprojekteja, joista osa laitetaan eteenpäin kiinnostuneille opiskelijoille. Video-

projekteja on erilaisia mainoksista tv-ohjelmiin, netti-ja musiikkivideoihin ja VR-vide-

oon. 
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Mainosmaailma siirtyy kohti tarinallisempia sisältöjä ja avaa uusia mahdollisuuksia niin 

rahoituksen kuin levityksen osalta (Tugend 2016). Erikoisen levityskanavan tarjoavat esi-

merkiksi videot, joita yritykset tilaavat sisäiseen käyttöönsä. Ne eivät ole välttämättä suu-

ren yleisön juttu, mutta esimerkiksi vuonna 2015 Intelin TAMKin opiskelijoilta tilaama 

fiktiovideo oli suunnattu Intelin kaikille kansainvälisille pisteille ympäri maailman. Opis-

kelija ei voi levittää tilattuja videotöitä itse kuin tilaajan luvan kautta, mutta TAMKin 

käyttämä sopimusmalli takaa opiskelijalle vähintään oikeuden käyttää tilausvideota osana 

omaa portfoliotaan tai showreeliä. 

 

Maailmalla on myös suuri niche-markkina videoille, joilla on opetuksellista arvoa. Tämä 

ei tarkoita, että videon tarvitse olla selostettu opas johonkin tiettyyn aiheeseen. Lyhytelo-

kuva, joka käsittelee aiheita kuten sukupuolta, seksuaalisuutta, kommunikaatiota, poli-

tiikka tai uskontoa, voivat toimia opetustilanteissa erinomaisena keskustelunaloittajana. 

Jos sisältö sopii lapsille, sen todennäköisyys menestyä näillä markkinoilla voi olla suu-

rempi. Samoin dokumentit menestyvät usein fiktiota paremmin, sillä niiden alkuperäinen 

tarkoitus on välittää tietoa jostakin ilmiöstä. (Lund 2009, 111; Moore 2011, 185.) 

 

 

2.3 LEVITYSMALLIT 

 

Lyhytelokuvan levityksen malleja on monia, seuraavissa kappaleissa käydään niistä läpi 

muutamia. Ensimmäinen tapa on se, että teet sopimuksen levittäjän kanssa ja annat heidän 

toimia edustajanasi elokuvan esitys- ja tallenneoikeuksien osalta. Toinen tapa on edustaa 

elokuvaa itse ja etsiä festivaaleja ja halukkaita ostajia. 

Levitysmallit ovat siis varsin rajalliset, mutta elokuvan levittämisen strategioita on yhtä 

monia kuin on elokuviakin. Jokaisella elokuvalla on edessään omanlaisensa sekoitus 

haasteita, mahdollisuuksia ja resursseja. Levitys on myös hyvin monimutkainen, moni-

vaiheinen prosessi, joten sitä voi olla joskus hankalaa hahmottaa kokonaisuutena. Lyhyt-

elokuvien hedelmällisin levitysaika on perinteisesti noin kaksi vuotta, pitkillä se voi olla 

jopa yli seitsemän vuotta tai TV-esityksineen vielä enemmänkin (Roaldseth, haastattelu 

23.11.2016; Stenvall-Virtanen, Grönlund, Nordberg, Pönni, Toivonen 2011, 100). 
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2.3.1 Klassinen levitysmalli 

 
Kuva 2 - Jason Mooren kaaviota (2016, 3) mukaillen. 

 

Klassista ”konservatiivista” levitysmallia on käytetty läpi elokuvien historian. Siinä elo-

kuvantekijä (useimmiten elokuvan tuottaja tai ohjaaja) tavoittelee levittäjiä erilaisin kei-

noin. Tässä mallissa levittäjät ovat yrityksiä, jotka tekevät sopimuksia elokuvan levitys-

oikeuksista ja vastaavat elokuvan markkinoinnista ja esitysoikeuksien myymisestä eri 

mediakanaviin. (Moore 2011.) Varsinkin Suomessa on harvinaista, että lyhytelokuvalla 

on erikseen tuotantoyhtiö ja levitysyhtiö. Tekstissä mainittu ”levittäjä” voi siis hyvin olla 

elokuvan tuotantoyhtiö. (Elomäki 2013, 46.) 

 

Levittäjiin kannattaa tutustua hyvin etukäteen näiden nettisivuilla ja niiden edustamia 

töitä seuraamalla, sillä jokaisella levittäjällä on omat erikoisuutensa. Toiset ovat erityisen 

kiinnostuneita vain tietyistä genreistä, joillakin on vaatimuksia elokuvan minimi- ja mak-

simi-pituuksien suhteen. Kaikki levittäjät eivät myöskään tavoittele samoja levityska-

navia tai -alueita. (Fusco 2016; The Indedendents… 2009.) 

 

Lyhytelokuvien tapauksessa yleisin tapa kiinnittää levittäjän huomio on päästä suosittu-

jen elokuvafestivaalien kilpasarjaan ja voittaa jokin palkinto tai kontaktoida levittäjiä fes-

tivaalien oheistapahtumissa. Vaihtoehtona on myös lähettää elokuva monien suurien fes-

tivaalien ohessa oleville elokuvamarketeille (eng. ’film market’) eli vapaasti kaikkien po-

tentiaalisten ostajien katsottavaksi, useimmiten maksua vastaan. (Chen 2008, 55.) 
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Levittäjiin voi myös tutustua festivaalien ulkopuolella ja ottaa yhteyttä esimerkiksi kir-

jeen, sähköpostin tai puhelinsoiton kautta. Tämä ei kuitenkaan aina ole suositeltavaa, eri-

tyisesti jos olet levittäjälle täysin tuntematon. Pahimmassa tapauksessa tällä tavalla lähe-

tetyt elokuvat heitetään suoraan roskiin unsolicited (pyytämättä lähetetty) -leiman alla. 

(The Independents… 2009, 5.) Tämä ei tarkoita sitä, eikö tätäkin lähestymiskeinoa voisi 

yrittää. Kiireisimmät levitysyhtiöt ikävä kyllä ovat liian kiireisiä antaakseen edes pa-

lautetta. 

 

Joskus – erityisesti pitkien elokuvien tapauksessa – elokuvantekijän ja levittäjän välissä 

voi olla agentti, joka edustaa elokuvaa ja hoitaa sopimusasiat levittäjän kanssa. Agentti 

ottaa kaikista ansaituista tuotoista oman provisionsa. Osa levittäjistä välttää tietoisesti 

agentin edustamia elokuvia, sillä yhteys elokuvantekijään on tätä kautta byrokraattisempi 

(Prams 2008). 

 

Levittäjien vastuisiin kuuluu elokuvan myynnin lisäksi useimmiten sen markkinointi. 

Markkinoinnin linjasta keskustellaan elokuvantekijöiden kanssa, mutta usein levittäjien 

ymmärrys markkinoista menee tekijöiden vision edelle. Tämän ja levityskanavien valit-

semisen vuoksi levitysyrityksillä on suuri osuus siinä, minkälainen yleisö elokuvan lo-

pulta näkee ja missä. Elokuvantekijän on hyvä tiedostaa tämä jo siinä vaiheessa, kun etsii 

elokuvalleen sopivaa levittäjää. (Crisp 2015.) 
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2.3.2 Digitaalinen levitysmalli 

 

Digitaalisessa levitysmallissa tekijä toimii oman elokuvansa levittäjänä ja markkinoijana. 

Digitaalinen malli jättää kaiken työn tekijälle, mutta siinä on useita etuja: elokuvan leviä-

minen ei välttämättä ole riippuvainen festivaalin ohjelmistosuunnittelijan elokuvamausta, 

levittävän yrityksen innokkuudesta tai edes tuotannon budjetista. Elokuvantekijä saa 

myös pitää kaikki mahdolliset tulot, joita elokuvan lisensointi tuo. (Grove 2008, 178; 

Moore 2011, 248-249.) 

Elokuvantekijä voi saada elokuvansa netin kautta teatterilevitykseen monin tavoin. Ylei-

sin näistä on käyttää festivaaliportaaleja, mutta esimerkiksi myös elokuvakilpailut voivat 

olla mahdollisia levityskanavia. Teatteriketjut ja arthouse-teatterit voivat kiinnostua elo-

kuvasta nähtyään sen festivaaleilla ja tavoitella elokuvantekijää suoraan. Tällöin esimer-

kiksi Withoutabox:iin tai Festival Scope Pro:hon ladatusta screener-kopiosta on hyötyä 

myös festivaalien hakuprosessin ulkopuolella. 

Kommunikointi ja materiaalin toimitus televisiokanaville tapahtuu nykyään käytännössä 

kokonaan verkossa. Ylelle toimitus tapahtuu Yle Aspera -palvelimen kautta, tarkkojen 
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teknisten vaatimusten mukaan (Common specifications… 2016). Videomainoksille vas-

taava palvelu on vuonna 2009 julkaistu Spotgate, jonka kautta välitetään MTV Median ja 

Nelonen Median kanaville tulevien mainoksien tiedostot ja tiedot (Maikkarille ja Nelo-

selle… 2009). 

Itsenäiselle elokuvantekijälle kenties helpoin levityskanava ovat videosivustot, kuten Vi-

meo tai Youtube. Internetin levityskanavia esittelevässä kappaleessakin mainittu Youtube 

Partner Programiin liittyminen mahdollistaa tietyin ehdoin mainostulojen ansaitsemisen 

(Moore 2011, 249). Myös Vimeo-on-Demand mahdollistaa videosisältöjen kaupallista-

misen. Videosivustojen tärkein anti ei aina ole ansainnan tuottaminen, vaan potentiaali-

sesti laaja näkyvyys ja mahdollisuus upottaa video muille alustoille kuten sosiaaliseen 

mediaan tai web-sivuille. 

Käyttämällä hyväksi netin hakupalveluja, videosivustojen tilastotietoja ja festivaalipor-

taaleja elokuvantekijän on nykyään paljon helpompi löytää kohdeyleisönsä kuin ennen 

Internetiä. Valitsemalla videolle sopivat hakusanat ja lisäämällä videolle hyvän kuvak-

keen voi saada jo kelvollisen määrän katsojia. (Brubaker 2009, 136.) 

 

2.3.3 Hybridimalli 

Perinteiset levitysmallit ovat saaneet rinnalleen kolmannenkin levitysmallin, joka on se-

koitus klassista ja digitaalista. Jason Moore (2011, 50-51) suosittelee kirjassaan Short 

Film Distribution – Film Festivals, The Internet and Self-Promotion tätä mallia juuri ly-

hytelokuvan levitykseen, sillä se ei lähtökohtaisesti sido elokuvantekijää mihinkään suun-

taan. Tämä malli sopii hyvin monille kouluprojekteille, sillä sen oletuksena on, ettei ly-

hytelokuvalla ole sen valmistuessa vielä levittäjää ja tekijä on vasta uransa alussa. 

Mooren (2011, 51) tarjoamassa hybridimallissa elokuvantekijällä on iso vastuu saada itse 

pyörät pyörimään. Vapaasti käännettynä hybridimallin mukainen levitys etenee näin: 

1. Mainosta itseäsi ja elokuvaasi netissä, mutta älä julkaise siellä koko elokuvaa. 

2. Pyri saamaan elokuvasi festivaaleille, kierrätä sitä useille festivaaleilla. 

3. Yritä verkostoitua levittäjien kanssa ja neuvottele tv-esityksistä. 

4. Edellisten vaiheiden menestyksen mukaan joko neuvottele levittäjän kanssa Inter-

net-levityksestä tai laita video itse nettiin saataville. 
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5. Käytä elokuvasi menestystä (oli se kuinka pientä tahansa) vääntövoimana kun yri-

tät saada seuraavan projektisi nousuun. 

(Moore 2011, 51.) 

Pitkät elokuvat ovat monella tapaa yhä suurien studioiden hallitsema kenttä, mutta lyhyt-

elokuvien levitysmallit ovat Internetin myötä alkaneet joustaa moneen suuntaan. Vaikka 

elokuvalla olisikin sitoutunut levittäjä, elokuvantekijän oma panos levityksen onnistumi-

sessa kasvaa koko ajan (Crisp 2015). 
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3 OPISKELIJAELOKUVAN LEVITTÄMISEN STRATEGIAT 

 

 

3.1 KOULU TUOTANTOYHTIÖNÄ 

 

Normaalisti tuotantoyhtiön rooliin kuuluu elokuvatuotannossa muun muassa budjetointi, 

aikataulujen suunnittelu, käsikirjoituksen loppuun saattaminen, casting, kuvausresurssien 

hankinta, jälkituotanto, levitys ja markkinointi (Mullich 2015). Tuotantoyhtiö voi myös 

palkata alihankkijoita vastaamaan joistakin näistä osa-alueista. Vaikka elokuvatuotanto-

yhtiöt työskentelevätkin luovalla alalla, niiden päällimmäinen tarkoitus on tuoda voittoa 

omistajilleen. 

  

Esituotannossa koulut toimivat keskimäärin kaupallisen tuotantoyhtiön tavoin. Koska 

koulutöiden pääasiallinen rahoittaja on usein oppilaitos itse, budjetin hankinnan ja lopul-

lisen määrittelyn hoitaa koulu. Koulun vastuulla on saattaa käsikirjoitus muotoon, jossa 

se on hyväksyttävissä tuotantoon. Tämä tapahtuu yleensä tuntimuotoisen käsikirjoitus-

opetuksen kautta, sillä elokuvaprojektit on kouluissa yleensä sidottu teemoitettuihin kurs-

sikokonaisuuksiin. Näin myös elokuvatuotannon aikataulut luodaan suoritettavien kurs-

sien puitteisiin sopiviksi. 

 

Useissa kouluissa opiskelijat voivat myös kehitellä omia projekteja ja edistää näin opin-

tojaan. TAMK:ssa tämä tehdään hyväksyttämällä idea Tuubi-projektintoiminnan ohjaus-

mallin kautta, jonka hyväksymisprosessiin kuuluu, että opiskelijat asettavat itsenäisesti 

oppimistavoitteensa (Tuubi –projektitoiminnan… 2016). Opiskelijat voivat myös tuottaa 

täysin itse rahoitettuja indie-elokuvia, jotka ovat opiskelijan tuotantoyhtiön rahoittamia 

tai opiskelijan ja ulkopuolisen yhtiön tuottamia. Tällä tavallakin tuotetut opiskelijaeloku-

vat voivat toimia valmistuvan opiskelijan opinnäytetyönä. Ulkopuolisen tuotantoyhtiön 

mukana oleminen antaa opiskelijalle myös mahdollisuuden tehdä kauppoja suoraan esi-

merkiksi televisio- ja VOD-kanavien kanssa. 

 

Koulun tehtäviin kuuluu myös muodostaa ja valvoa elokuvaprojektien työryhmiä, joskin 

opintojen loppupäässä työroolien jako ja ryhmän kasaaminen jätetään enemmän opiske-

lijoiden itsensä vastuulle. Työryhmien muodostaminen annetaan perinteisesti tuottajan tai 

tuotantopäällikön tehtäväksi, mikä vastaa myöskin kaupallisen tuotantoyhtiön toiminta-

tapaa, vaikka tuottajien suhde ”tuotantoyhtiöön” onkin poikkeava. Siinä missä tuottaja on 
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usein tuotantoyhtiön perustaja, osakas tai työntekijä, opiskelija-tuottajalla ei ole saman-

laista osaa koulun ansaintaan. 

 

Kouluilla on perinteisesti itsellään jo resursseja, joita se voi tarjota elokuvatuotannoille. 

Opiskelijat voivat saada käyttöönsä erikoistuneita kirjastopalveluita, levitysapua, mark-

kinointitukea, tutkimustietoa sekä runsaasti tietoa paikallisesta elokuvatoiminnasta. Osa 

tästä tiedosta on myös saatavilla suoraan verkon kautta. (Shortland 2009, 161). Useilla 

elokuvakouluilla on yksi tai useampia studioita sekä vähintään alkeelliset kuvaus-, va-

laisu- ja leikkausvälineet. Ulkopuolisen kaluston ja työryhmän hankinnassa koulujen ra-

hallisten resurssien ero näkyy selvimmin – isommat budjetit mahdollistavat vuokrakalus-

ton käytön sekä auttavat näyttelijähaussa sekä lokaation etsinnässä. Digitekniikan myötä 

tullut kaluston halpeneminen on demokratisoinut kouluja ja tekijöitä ympäri maailman 

teknisissä hankinnoissa, myös vuokrauksen kohdalla. 

 

Opiskelijaelokuvien tehtävä on kehittää tekijöidensä osaamista ja toimia oppimisen läh-

teenä. Elokuvan valmistumisen jälkeen olisi tärkeää käydä läpi, mitä tuotannon aikana on 

oppinut, ja miten sitä voi hyödyntää tulevaisuudessa. Tämä tehdään yleensä, kun elokuva 

itsessään on valmis, sillä opiskelijaelokuvalla – tai lyhytelokuvalla yleensä – ei ole valta-

via paineita tai edes mahdollisuuksia menestyä kaupallisesti. 

 

Opiskelijaelokuvat ovat lyhytelokuvia, joiden tuottaminen on kallista verrattuna saatuihin 

voittoihin ja myynnistä saavutettu voitto on varsinkin nykyaikana hyvin mitätöntä (Elo-

mäki 2013, 46; Näränen, haastattelu 16.12.2017).  Koulussa tehdyt elokuvat tuottavat 

yleensä voittoa koululle vain, jos ne voittavat palkintoja tai ne on tehty mainostarkoituk-

siin asiakkaalle. Riippuen koulun käytännöistä palkinnot voivat mennä koulun toiminnan 

rahoittamiseen tai opiskelijoille itselleen.  (Toivanen, haastattelu 24.11.2016.) Palkintoja 

rahakkaampaa on vielä lisensointi etabloituneille TV-kanaville, mutta näitä tilaisuuksia 

tulee yhä harvemmin. (Näränen, haastattelu 16.12.2017.) 

 

Koulun hyöty opiskelijaelokuvan menestyksekkäästä levityksestä perustuu ennen kaik-

kea koulun maineen nostamiseen festivaalimenestyksen kautta, sekä siitä johdannaisena 

opiskelijoiden motivoimiseen. Koulun hyvä maine houkuttelee hyviä hakijoita opiskele-

maan sekä auttaa koulua rakentamaan kansainvälisiä suhteita muiden koulujen kanssa. 

Kansainväliset suhteet, yhteistyöprojektit ja vaihdot, auttavat kouluja pärjäämään kilpail-

lulla alalla. Opiskelijaelokuvien menestys festivaaleilla sekä voitetut palkinnot ovat 
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eräänlainen mittari, kun koulut vertaavat toisiaan sekä mahdollisesti myös kun poliitikot 

päättävät koulujen rahoituksesta. Myös koulusta valmistuneiden alumnien menestys on 

merkittävää ja eräs laadun merkki. (Näränen, haastattelu 16.12.2016; Bardy, Harkman, 

Kustikova, Näränen & Powell  2017.) 

 

 

3.2 OPISKELIJAN VASTUU KOULUTUOTANNOISSA 

 

Opiskelijan vastuu elokuvantekijänä projektin etenemisestä ja loppuun saattamisesta riip-

puu paljon opiskelijan omasta osaamistasosta sekä opintojen etenemisestä. Opintojen 

alussa koululla on suurempi vastuu harjoitustöiden edistämisestä, sillä varsinkin alemman 

korkeakoulututkinnon aloittaneilla on harvoin laajaa kokemusta elokuva-alalta. Tällöin 

koulun rooli tuotantoyhtiönä on erityisen vääristynyt, koska sillä työryhmän organisoimi-

sen lisäksi sen tehtäviin kuuluu työnkuvaan perehdytys. Vaikka kaupallisissa tuotan-

noissa täytyy orientoida työryhmä edessä olevaan projektiin, palkattujen työntekijöiden 

voi olettaa tietävänsä työtehtävänsä. 

  

Opintojen loppua kohden opiskelijat saavat enemmän vastuuta elokuvantekijöinä. Jos 

opiskelijat eivät ole käyneet harjoittelussa tai toimineet kentällä ammattitehtävissä, he 

voivat olla hyvin riippuvaisia koulussa opituista asioista. Tieto, jota koulu ei ole opetta-

nut, täytyy etsiä omalla ajalla itsenäisesti. Tämä voi johtaa virheisiin, sillä varsinkin In-

ternetistä haettu tieto voi olla väärää tai niin runsasta, että informaatiotulvan seasta voi 

olla hankala etsiä omaan projektiin sopivia toimintatapoja. 

 

Opiskelijoilta puuttuu vielä kokemukseen perustuva osaaminen, ja ennen sen kehittymistä 

tekeminen voi olla hyvin kaavamaista. Levittämisen kannalta tämä on huono asia, sillä 

yksi ja yhtäläinen levittämisen tapa ei sovi kaikille lyhytelokuville, sillä ne voivat olla 

genreltään, kestoltaan, rahoitukseltaan ja taitotasoltaan hyvin erilaisia (Pallassalo 2011, 

13). Jos levittämistä on käsitelty koulussa vain pintapuolisesti tai ei lainkaan, opiskelijan 

voi olla vaikea löytää juuri hänen elokuvalleen sopiva levitysstrategia. Opiskelijan osaa-

minen ja vastuu elokuvantekijänä on jopa valmistumisen jälkeen hyvin riippuvainen kou-

lusta ja siellä saadusta opetuksesta. Ilman hyvää levityssuunnitelmaa ja kohderyhmäana-

lyysiä monien opiskelijaelokuvien levittäminen voi kaatua ohi menneisiin deadlineihin. 

Elokuvan valmistumisen jälkeen sillä on vain 1-2 vuotta aikaa päästä festivaalilevityk-

seen (Pallassalo 2011, 13; Roaldseth, haastattelu 23.11.2016). 
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3.3 KOULUJEN TARJOAMA OPETUS 

 

Sähköpostin välityksellä tehdyssä haastattelussa kansainvälisen elokuva- ja televisio-

koulujen yhdistyksen CILECT:n toiminnanjohtaja Stanislav Sermedjiev (haastattelu 

25.11.2016) totesi, että suurin osa yhdistykseen kuuluvista laitoksista opettaa levittämistä 

osana opetussuunnitelmaan pohjautuvaa opetusta, mutta niiden keinoja voisi kehittää esi-

merkiksi käyttäen Internetiä työkaluna. 

 

Camerimage 2016 -festivaalin järjestämässä seminaarissa kansainvälinen joukko opiske-

lijoita ihmetteli, miksei heille ole opetettu edes niitä perusteita, mitkä käydään nopeasti 

ja muistettavasti läpi puolentoista tunnin seminaariluennoilla (Voland 2016). Opiskelijoi-

den sekä varmasti monien koulujen mielestä levittämiskäytäntöjen opetuksessa on siis 

yhä parantamisen varaa. 

 

Oman kokemukseni mukaan elokuvat pyritään lähinnä saattamaan esitettävään muotoon 

kurssin loppuun mennessä ja vain harvoin on tavoitteena tehdä niille pitkäaikaisia suun-

nitelmia. Lyhytelokuvien elämän jatkuminen niiden valmistumisen jälkeen on kouluissa 

ongelmallista hyvin ilmeisestä syystä; parin vuoden levitysaika on pitkä, sen sisällä opis-

kelijat saattavat jo valmistua. Tällöin myös festivaaleille lähettäminen on vaikeampaa, 

koska tekijöillä ei ole koulun tarjoamia resursseja käytössä. (Helmanen 2012, 21-22.) 

 

Norjalainen DNF:ssä kandi-tason tuottajaopiskelijoiden opintoihin kuuluvat elokuvan 

lanseeraus, levitys, markkinointi ja yritysopinnot. Levitystä ei kuitenkaan painoteta näissä 

opinnoissa erityisesti. Maisteritason opintoihin taas kuuluu tutkimustyö ja tänä vuonna 

ainakin muutama opiskelija on erikoistunut tutkimuksessaan levitykseen. Eräs maiste-

riopiskelija kehittää myös parhaillaan erikoistumisopintoihin kurssia, joka käsittelee elo-

kuvan luovaa ja organisaatiollista prosessia ideasta levitykseen. Niin kandi- kuin maiste-

rivaiheen lopputöille luodaan markkinointipaketit, joissa on mm. juliste, traileri ja ohjaa-

jan biografia. (Roaldseth, haastattelu 23.11.2016) 

 

Tšekkiläisessä FAMUssa levitys kuuluu myös opetukseen, mutta sitä varten ei ole erillistä 

kurssia vaan aihetta käydään läpi erityisluennoilla. FAMU ei myöskään edellytä eloku-

vaprojektia työstäviltä opiskelijoilta levityssuunnitelmaa tai festivaaleille tarkoitettuja 
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materiaaleja, mutta se tarjoaa halukkaille opiskelijoille mahdollisuuden täydentää projek-

tiaan näillä. (Horak, haastattelu 25.11.2016.) 

 

Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella levittämistä opetetaan festivaali-

koordinaattorin toimesta, joskin opetusta on suhteellisen vähän. Ensimmäisen vuoden 

kandi-opiskelijat käyvät läpi kurssin, jossa käsitellään koulua tuotantoympäristönä sekä 

elokuvan tuotantoprosessia kokonaisvaltaisesti. Ensimmäisen vuoden opiskelijat käyvät 

myös kevättalvella Tampereella tutustumassa Tampereen lyhytelokuvafestivaalien toi-

mintaan. Tällä opintoretkellä opiskelijat tapaavat myös festivaalijohtajan, jolta heillä on 

mahdollisuus kysyä kysymyksiä. (Toivanen, haastattelu 24.11.2016.) 

 

TAMKissa levitystä ei opeteta kokonaisina kursseina. Opetusta festivaalitarjonnasta ja 

niiden käytännöistä pidetään lähinnä vierailuluentoina. Käytännössä levitykseen liittyvää 

harjoitetta tehdään Tuubi-projektitoiminnan ohjausmallissa, jossa opiskelijat täyttävät 

elokuvan jatkosuunnitelmiin liittyvän lomakkeen. (Näränen, haastattelu 16.12.2016.) 

Projektin keskivaiheilla tekijöiden pitää raportoida jatkosuunnitelmista, esimerkiksi fes-

tivaaleita, mutta tälle on raporttipohjassa varattu vain yksi kenttä eikä siinä pyydetä sel-

ventämään suunnitelmia. Loppuraportissa jatkosuunnitelmia ei kysytä lainkaan. (Tuubi 

projektitoiminnan… 2016.) Tuubin lisäksi TAMKin media-alan opetukseen kuuluu 

DNF:n tapaan vapaavalintainen yrittäjyyskurssi, mutta kurssin sisältönä on monialaisten 

media-alan ansaintamallien tuntemus, ei niinkään levitystoiminta. 

 

TAMKissa on pohdittu pitkään festivaalikoordinaattorin tai vastaavan tuottajan palkkaa-

mista auttamaan elokuvien jälkimarkkinoinnissa, levityksessä ja sopimusjuridiikassa täy-

sipäiväisesti. Jo nykyiselläänkin tiukat resurssit kuitenkin vaikeuttavat uuden henkilökun-

nan palkkaamista tai nykyisten työntekijöiden työtehtävien moninaistamista. (Näränen, 

haastattelu 16.12.2016.) 

 

Kaikissa haastatelluissa kouluissa levitetyistä opiskelijaelokuvista suurin osa on loppu-

töitä, tai niihin ainakin panostetaan eniten koulun puolelta. New York Universityssä tämä 

on hiottu tekniikaksi: opiskelijat tekevät opiskeluaikoinaan lyhytelokuvia harjoitustöinä, 

sitten kandielokuvan joka lähetetään korkean profiilin elokuvafestivaaleille. Tekijät me-

nevät festivaaleille pitkän elokuvan käsikirjoitus mukanaan ja yrittävät verkostoitua tuot-

tajien, agentuurien ja managerien kanssa saadakseen rahoitusta uudelle elokuvalleen. 

(Grossman 2009, 141.) Nik Powell kyseenalaisti tätä mallia Tampereen elokuvajuhlien 
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paneelikeskustelussa esittämällä, että osa opiskelijoista tekee parhaan elokuvansa jo muu-

tamina ensimmäisinä vuosinaan koulussa. Vaikka elokuvat eivät välttämättä ole silloin 

vielä teknisesti yhtä hiottuja kuin lopputyöelokuvat, tekijöillä ei ole vielä niin kovia pai-

neita ja he uskaltavat kokeilla uusia asioita. (Bardy, Harkman, Kustikova, Näränen & 

Powell 2017.) 

 

Aalto-yliopiston elokuva-ja lavastustaiteen laitoksen festivaalikoordinaattori Saara Toi-

vasen (haastattelu 24.11.2016) mukaan opiskelijoiden ensimmäisten töiden levittäminen, 

erityisesti alan nimekkäimmille festivaaleille, täytyy tehdä harkinnanvaraisesti. Jos opis-

kelijan ensimmäinen koulutyö sattuu menestymään, se asettaa tekijöille valtavat paineet 

seuraaviksi opiskeluvuosiksi. Se voi myös asettaa seuraavien vuosien aloitteleville opis-

kelijoille vääränlaisen kuvan siitä, mitä heidän ensimmäisiltä harjoitustöiltään odotetaan. 

(Toivanen, haastattelu 24.11.2016.) Jos näin pääsee käymään, Powellin mainitsema en-

simmäisten opiskeluvuosien vapaus ja kokeilunhalu kärsivät, mikä tuottaa entistä huo-

nompia elokuvia. 

 

 

3.4 ELOKUVAN LEVITYSSTRATEGIA 

 
 

3.4.1 Tavoitteet 

 

Kokeneet ammattilaiset toistavat monessa eri lähteessä, että levitysstrategian suunnittelu 

täytyy lähteä ajatuksesta: ”Mitä tällä elokuvalla halutaan saavuttaa?” 

 

Onko elokuva itsenäinen taideteoksena, ”käyntikorttielokuva” jonka on tarkoitus esitellä 

tekijänsä taitoja vaiko pitkän elokuvan demo? Onko elokuvan tavoite voittaa palkintoja, 

verkostoitua kuuluisien tekijöiden kanssa, ansaita rahaa levityssopimuksella, vaiko jokin 

tietty levityskanava, esimerkiksi TV? Tavoite voi olla jokin näistä tai kaikki, mutta niitä 

kannattaa asettaa jonkinlaiseen arvojärjestykseen; jos uupumus iskee, tietää mikä ei ole 

välttämätöntä. 

 

Strategiaa suunnitellessa kannattaa olla realistinen tavoitteiden suhteen. Tavoitteen kan-

nattaa olla sen verran kunnianhimoinen, että sen toteutuminen innostaa tekijää, mutta ei 

niin kunnianhimoinen, että niiden saavuttaminen on epätodennäköistä. Oman elokuvan 
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suhteen voi olla vaikeaa pysyä objektiivisena, joten kannattaa pyytää arviointiapua koke-

neemmilta elokuvantekijöiltä ja festivaalikonkareilta. He osaavat kertoa tarkemmin, 

mitkä markkinat sopivat elokuvalle ja minkälainen tavoite sopii sille parhaiten. (Moore 

2011, 52.) 

 

Vähemmän tunnetuille festivaaleille osallistumista ei kannata vierastaa turhaan; joiden-

kin tekijöiden elokuvat ovat keränneet mainetta pyörimällä nimekkäillä festivaaleilla, 

mutta silti käytännössä merkittävimmät läpimurrot ovat tulleet pienemmissä tapahtu-

missa (Lund 2011, 111). Festivaalikenttää tuntemattoman voi olla vaikea arvioida joiden-

kin festivaalien merkittävyyttä, sillä alan ammattilaisten suosimat festivaalit eivät aina 

ole niitä, jotka pääsevät lehtien otsikoihin. 

 

Lyhytelokuvia ei välttämättä kannata alkaa tehdä rahan vuoksi, sillä niistä saadut voitot 

ovat perinteisesti erittäin pienet verrattuna niiden budjetteihin. Lyhytelokuvan levitysta-

voitteena voi toki olla kaupallinen menestys, mutta tämän tavoitteen saavuttamiseksi täy-

tyy tekijöillä olla hyvä tuuri ja tehdä todella valtava määrä töitä. Suuret palkinnot kuten 

Oscarin voittaminen, VOD-palveluun lisensointi, DVD-myynti sekä useille televisioka-

naville myynti voivat tuoda tekijöille palkkaan verrattavia voittoja. Rahaa lyhytelokuvalla 

voi ansaita, vaikkei levittäminen onnistuisi kaikissa näissä kanavissa, mutta tällöin har-

vemmin puhutaan elannosta. (Bricke 2009, 39.) Opiskelijaelokuvat voivat voittaa festi-

vaaleilla suhteellisen suuriakin rahapalkintoja, esimerkiksi Münich International Festival 

of Film Schools and Tel Aviv Student Film Festivalien kilpasarjojen pääpalkinnot ovat 

useampia tuhansia. Näitäkin suurempia palkintoja löytyy, esimerkiksi Suomessa Tampe-

reen elokuvajuhlilla jaettava Risto Jarva -palkinto, joka on 10 000 euron arvoinen (Juuti 

2017). 

 

Valtion audiovisuaalisten taiteiden toimikunta myöntää vuosittain laatutukea taiteellisesti 

korkeatasoisille elokuville. Tällä halutaan tukea ansioituneita elokuvantekijöitä heidän 

tulevissa projekteissaan. Opiskelijaelokuvalla voi olla mahdollisuus hakea tätä laatutu-

kea, ainakin jos se on tuotettu oman yhtiön kautta. Esimerkiksi vuonna 2017 useamman 

TAMK:n opiskelijan vahvistama pitkä elokuva Samurai Rauni Reposaarelainen sai 10 

000 euron laatutuen. (Kotimaiselle elokuvalle… 2017.) 
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Lyhytelokuva voi toimia myös erityisesti ohjaajan ja kuvaajan “käyntikorttina” tekijän 

pyrkiessä pitkien elokuvien pariin. Pitkää elokuvaa voi olla todella vaikea päästä teke-

mään, erityisesti jos tekijöillä ei ole suhteellisen menestynyttä lyhytelokuvaa ansioluette-

lossaan. (Bricke 2009, 40.) Käyntikortti-elokuviin liittyy erityisesti festivaalikentällä tie-

tynlainen stigma, varsinkin jos lyhytelokuva on demo pidemmälle elokuvalle. Elokuvan 

kannattaa tuntua kokonaiselta ja itsenäiseltä teokselta, vaikka se olisikin esimakua pidem-

mälle tarinalle. (Lund 2009, 110.) Pitkän elokuvan demoksi tehty lyhytelokuva toimii 

festivaaleilla käyntikorttina vain, jos tekijällä on pitkä elokuva jo kirjoitettuna ja valmiina 

lähetettäväksi kiinnostuneille lukijoille (McInnis 2009, 230; Voland 2016). 

 

Elokuva voi toimia aloittelevalle tekijälle myös toisenlaisena käyntikorttina, ei pitkään 

elokuvaan, mutta ammattilaisten maailmaan. Elokuvafestivaaleilla ja sopimusneuvotte-

luissa voi tavata merkittäviä tekijöitä, joihin tutustuminen voi merkitä työtilaisuuksia tu-

levaisuudessa. (McInnis 2009, 230.) 

 

Vaikka elokuvan pohjimmainen tarkoitus on tulla nähdyksi, elokuvan voi tehdä myös 

vain tekijöitään varten. Lyhytelokuvilla ei ole erityistä painetta menestyä rahallisesti, jo-

ten jollei niillä ole voittoja odottavaa tuotantoyhtiötä taakkana, voi elokuva toimia vain 

tekijöidensä taiteellisena ilmaisuna. (Bricke 2009, 41.) Elokuvan levitystarve voi koulu-

ympäristössä olla vain se, että se täyttää koulun vaatimukset (McInnis 2009, 230). 

 

 

3.4.2 Levityksen esityö 

 

Kun tekijän tavoitteet ovat selkeät, alkaa levitysstrategian suunnittelu. Sen tekeminen etu-

käteen on erittäin tärkeää ja siihen kannattaa varata aikaa. Digitaalinen aika on helpotta-

nut festivaalien hakuprosesseja, mutta työtä on tehtävänä paljon, ennen kuin elokuva on 

valmis lähetettäväksi niille tai mihin tahansa muille festivaaleille. Strategiaan kannattaa 

hahmottaa vaiheet ja konkreettiset asiat, mitä pitää tehdä levitystavoitteen saavutta-

miseksi. (Moore 2011, 51.) 

 

Elokuvan levityksen suunnittelussa tehdään usein se virhe, että tekijät alkavat suunnitella 

sitä kunnolla vasta elokuvan valmistumisen jälkeen. Prosessista voi tehdä mahdollisim-

man sulavaa ja onnistunutta, kun integroi levitystavoitteiden saavuttamista edistäviä te-
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kijöitä elokuvatuotannon jokaiseen vaiheeseen esituotannosta ja julkaisuun. Levityspro-

sessi on yllättävän hidas, sillä elokuvasta kiinnostuneen yleisön löytäminen vie aikaa, 

varsinkin jos tekijöillä ei ole paljoa aiempaa kokemusta asiasta. (Reiss 2010.) 

 

Levitystä voi ajatella jo elokuvan käsikirjoitusvaiheessa, esimerkiksi pyrkimällä pitä-

mään elokuvan niin tiiviinä kuin mahdollista. Joidenkin ammattilaisten mielestä 15 mi-

nuuttia on jo pitkä lyhytelokuva, ja paljon sitä pidempää on hankala sovittaa esimerkiksi 

festivaalien ohjelmistoon. Pituus kannattaa pitää mielessä, mutta ei noudattaa sitä orjalli-

sesti – elokuvan täytyy olla sen pituinen kuin sen tarinan tai sanoman kertomiseen menee. 

Noin 30-minuuttisen elokuvan etu on myös se, että onnistunut puolituntinen todistaa, että 

ohjaajalla on potentiaalisesti taitoa kokopitkän elokuvan kannattelemiseen. 30-minuut-

tista elokuvaa ei voi näyttää pitkän elokuvan alkukuvana, joten sen festivaalimarkkinat 

ovat varsin rajatut. (Badal 2009.) Moni lyhytelokuvafestivaali ei hyväksy yli 20 minuuttia 

pitkiä lyhytelokuvia. TV-lähetyksiin pyrkivälle elokuvalle 26-28 minuuttia on paljon pa-

rempi pituus kuin 30 minuuttia, koska silloin se mahtuu paremmin normaaliin puolen 

tunnin ohjelmapaikkaan. 

 

Käsikirjoitusvaiheessa kannattaa yrittää karsia kaikki turha dialogi. Tähän on kaksi syytä, 

joista tärkein on se, että vähäinen dialogi korostaa tekijän taitoa kertoa kuvilla ja mise-

en-scènen kautta. Toinen syy on se, että dialogin kirjoittaminen ja näyttelijän osalta sen 

uskottava esittäminen vaatii harjoitusta ja kokemusta, mitä useilta aloittelevilta elokuvan-

tekijöiltä ja näyttelijöiltä puuttuu. (Arnold & De Valk 2013, 160.) Käsikirjoitusprosessiin 

täytyy ottaa aikaa, sillä tämä näkyy lopputuloksessa. Ajan kanssa kirjoitettu elokuva on 

looginen ja sen sanoma tulee esiin selkeästi. (Laakso, haastattelu 22.3.2017.) 

 

Eräs lyhytelokuvan käsikirjoituksen karsimista sekä valmiin elokuvan markkinointia hel-

pottava tekniikka on kirjoitusvaiheessa kuvitella, miltä elokuvan traileri näyttää ja mitkä 

vuorosanat siinä kuullaan, jos kuullaan. Näin kirjoittajalle voi selkiytyä elokuvan tärkein 

ydin, sekä tärkeimmät ideat voi ottaa ylös jälkituotantoa varten, kun elokuvalle oikeasti 

tehdään traileri. (Lund 2009, 110.) 

 

Useissa käsikirjoitusoppaissa kerrotaan, että käsikirjoituksessa kannattaa panostaa erityi-

sesti elokuvan alkuun ja loppuun, sillä alku imaisee katsojan mukaansa ja loppu ratkaisee 

tunnetilan, johon yleisö jää. Levityksen kannalta tärkeämpi näistä voi olla elokuvan alku, 

sillä suurin osa levittäjistä ja ostajista katsoo vain elokuvien pari ensimmäistä minuuttia 
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päättääkseen, onko elokuva tarkemman katsomisen arvoinen (Moore 2011, 206). Jo kä-

sikirjoitusvaiheessa kannattaa siis miettiä, onko elokuvan alku mukaansatempaava ja tu-

leeko elokuvan pääkonflikti esiin sen aikana. 

 

Opiskelijaelokuville on leimallista pienet budjetit ja tekijöiden kokemattomuus. Osittain 

tämän vuoksi kannattaa harkita näyttelijöiden roolitusta tarkkaan. Hyvän roolisuorituksen 

saaminen näyttelijöistä, joilla ei ole kokemusta kameralle näyttelemisestä, voi olla aloit-

televalle ohjaajalle vaikeaa, mikä vaikeuttaa elokuvan editointia huomattavasti (Yutani 

2009, 256). Tiettyä näyttelijää ei kannata käyttää vain, koska hänet on helppo saada mu-

kaan. Roolituksen tavoitteissa kannattaa mieluimmin tähdätä korkealle, sillä hyvät tarinat 

voivat innostaa kokeneitakin tekijöitä. (Brind 2009, 125.)  

 

Hyväkin käsikirjoitus voi vaikuttaa ankealta, jos roolisuoritus ei palvele sitä ja samoin 

erinomainen näyttelijäntyö voi pelastaa keskinkertaisen kirjoitustyön. Tämä ei tarkoita, 

etteivätkö amatöörinäyttelijät kykenisi erinomaisiin näyttelijänsuorituksiin. Kokematto-

mien näyttelijöiden kanssa ohjaajan täytyy tehdä paljon esityötä ja opetella tekniikoita, 

joilla tukea näyttelijää.  (Arnold & De Valk 2013, 175-176.) 

 

Kun elokuvan käsikirjoitus on valmis tai lähestyy valmista muotoaan, voidaan alkaa 

käydä läpi kohdeyleisöä ja markkinoita koskevia kysymyksiä. Sharon Badal (2009), Tri-

beca Film Festivalin ohjelmapäällikkö ja New York Universityn Tisch School of Artsin 

opettaja, on luonut listan asioista, mitä voi käydä läpi elokuvan esituotannossa. Tässä 

joitakin vapaasti suomennettuja kysymyksiä, joihin voi etsiä vastauksia. Kysymyksen pe-

rään olen lisännyt joitakin tarkentavia lisäkysymyksiä. 

 

• Missä elokuvan tärkein kohdeyleisö elää ja asuu?  - Ovatko he Suomessa vai ul-

komailla? Ovatko he päivät koulussa tai töissä? Asuvatko he suurissa kaupun-

geissa vaiko maalla? 

 

• Minkä ikäinen kohdeyleisöni on? – Jos he ovat lapsia, kuinka nuoria? Sopiiko 

elokuva lainkaan lapsille? Entä aikuiset, vanhukset? 

 

• Mitä sukupuolta he ovat? – Elokuvan kohderyhmä voi olla sukupuolineutraali, 

mutta joskus elokuvan kohderyhmää voi aiheensa puolesta kaventaa vain tiettyyn 

sukupuoleen. Vai haastaako elokuvan tarina sukupuolinormit? 
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• Kuinka syvästi elokuva vetoaa kohderyhmään kuuluviin? – Onko elokuva juuri 

sellainen, mitä kohderyhmäläiset perinteisesti katsovat? Käsitteleekö se heille tär-

keitä aiheita? Mikä elokuvassa vetoaa juuri heidän elämäntilanteeseensa? 

 

• Kuinka suuri kohderyhmä on? – Onko elokuvan kohderyhmä laaja, vaiko sopiiko 

se paremmin pienemmälle niche-yleisölle? 

  

• Kuinka aggressiivisesti elokuvan pitää olla näkyvillä teatterinäytöksissä ja festi-

vaalimarketeilla? – Onko elokuvalla potentiaalisesti kaupallista arvoa? Onko elo-

kuva sellainen kuin muut televisiossa pyörivät elokuvat? 

 

• Kuinka pian elokuvan voi julkaista missäkin kanavassa? – Elokuvan julkaisua eri 

kanavissa voi portaistaa tai julkaista se yhtä aikaa useissa kanavissa. Mikä sopii 

parhaiten elokuvalle? 

 

• Minkälaiset elokuvat kilpailevat kanssani samoista katsojista? – Internet on 

täynnä lyhytelokuvia, joista voi etsiä vertailukohtaa omalle elokuvalle. Missä 

nämä elokuvat ovat menestyneet? Onko juuri tänä vuonna samankaltaisia eloku-

via? 

 

• Kuka henkilö työryhmässä on elokuvan käyttökelpoisin vahvuus levityksen kan-

nalta? – Haluaako ohjaaja vetää projektinsa levitystä ja esiintyä festivaaleilla? 

Onko elokuvassa nimekäs näyttelijä, jonka mainetta voidaan hyödyntää markki-

noinnissa? 

 

    (Badal 2009, 12.) 

 

• Onko elokuva tarpeeksi visuaalinen täyttämään suuren valkokankaan? – Sopiiko 

elokuva paremmin pienemmälle ruudulle? (Bricke 2009, 41) 

 

 

Ylempänä oleviin kysymyksiin vastaaminen jo tuotannon esivaiheessa helpottaa ohjaajan 

työtä, sillä elokuvan tyyliä voi olla helpompi suunnitella, kun tietää millaiselle yleisölle 
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elokuvaa tekee. Vastaukset voivat muuttua jonkin verran, kun elokuva on valmis, mutta 

etukäteen mietityt vastaukset tukevat jälkituotannossa levitystyötä suuresti. 

 

Elokuvantekijän kannattaa myös etukäteen arvioida realistisesti omat resurssinsa. Levi-

tykseen liikenevä budjetti pitää laskea mahdollisimman tarkkaan. Elokuvalle saatetaan 

haluta painaa julisteita tai postikortteja sekä työryhmäläisille käyntikortteja festivaaleilla 

jaettavaksi. Suuri menoerä ovat myös festivaalien lähetysmaksut, jotka voivat olla suu-

rimmilla festivaaleilla lähemmäs sata euroa. Kaikki elokuvafestivaalit eivät myöskään 

tarjoa tekijöille majoitusta, lentoja tai ruokailuja, joten nämäkin pitää ottaa huomioon. 

(McInnis 2009, 234.) 

 

Käytössä olevia resursseja miettiessä ei kannata ajatella pelkästään budjettia. Myös teki-

jöiden henkisten resurssien riittävyys on äärimmäisen tärkeää. Harva pystyy tai edes ha-

luaa laittaa muut työt, perhe, parisuhde ja päällekkäiset projektit kokonaan sivuun keskit-

tyäkseen oman elokuvan levittämiseen. Levityksestä vastaavan yhteyshenkilön täytyy 

olla tavoitettavissa myös viikonloppuisin, niin puhelimella kuin sähköpostilla. Levittämi-

nen voi kaiken muun ohessa olla uuvuttavan työlästä ja tuntua epäpalkitsevalta, mikä 

saattaa vähentää motivaatiota seuraavien projektien tai koko elokuva-alan suhteen. 

(McInnis 2009, 233-234.) 

 

Tekijöiden motivaatio voi laskea festivaalien kieltäytymisten myötä tai palkintojen men-

nessä sivu suun, mutta kannattaa muistaa, ettei tämä välttämättä kerro elokuvan laadusta. 

Sharon Badalin haastattelema Aspen ShortsFestin ohjelmistojohtaja George Eldred pai-

nottaa, että ohjelmistoon voidaan valita elokuvia, jotka eivät välttämättä ole kovin hyviä, 

mutta joita festivaalin kohdeyleisö arvostaa (Badal 2009, 240). Samoin myös useamman 

kerran festivaalien juryn jäsenenä olleet ammattilaiset kertovat, että palkinnotta jääminen 

ei ole maailmanloppu – juryn työskentely on joskus hyvin sattumanvaraista ja päätökset 

voidaan tehdä mitä moninaisimmista syistä (Bardy, Harkman, Kustikova, Näränen & Po-

well 2017). Ohjelmistoista päättävät ja juryn jäsenet ovat vain ihmisiä, heidänkin päätök-

siinsä vaikuttavat sattumanvaraiset ulkoiset asiat kuten nälkä, huonosti nukuttu yö tai 

vaikka kesken elokuvan tuleva tärkeä puhelu. 

 

Jos elokuvalla on tiedossa mahdollinen levittäjä täytyy tuotannon ja levitysyhtiön tehdä 

levityssopimus. Sopimuksessa sovitaan tuotannon ja levittäjän väliset vastuut ja velvoit-
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teet, esimerkiksi tuottojen jakaminen, mihin kanaviin levittäjä sitoutuu elokuvaa levittä-

mään, millä alueilla levittäjä omistaa elokuvan oikeudet ja kauanko sopimus on voimassa. 

(Moore 2011.) 

 

 

3.4.3 Kuvaukset ja jälkituotanto 

 

Monet festivaalit ja televisiokanavat vaativat elokuvalta erilaisia liitteitä eli myyntituot-

teita (eng. ’deliverables’), joita ne voivat käyttää omassa markkinoinnissaan.  Yleisimmät 

halutut myyntituotteet ovat vakuudet siitä, että elokuvalla on oikeudet kaikkeen siinä käy-

tettyyn materiaaliin, promootiomateriaalit sekä tietty itse elokuvan esityskopio ja tekniset 

tiedot. (Moore 2011, 57.) Vaikka elokuvaa levitettäisiinkin ilmaiseksi netissä, eikä mis-

sään muualla, kannattaa silti harkita ainakin promootiomateriaalien tuottamista sosiaali-

sen median markkinointia varten. 

 

Yleisin elokuvan oikeuksia koskeva todiste halutaan elokuvassa käytetystä musiikista. 

Jos elokuvassa on varta vasten sävellettyä musiikkia, jotkin festivaalit haluavat nähdä sen 

nuotit, jos sellaisia on. Ulkopuolisista lähteistä ostetusta musiikista täytyy olla todiste, 

että sen esitysoikeuksista on maksettu. (Moore 2011, 64 & McInnis 2009, 233.) Todisteita 

vaativat jotkin festivaalit, mutta erityisen tärkeää niiden olemassaolo on TV-levityksen 

kannalta. 

 

Ulkopuolisten tekijöiden musiikkia käyttäessä kannattaa tarkistaa, mihin kaikkiin esitys-

kanaviin oikeudet voi ostaa. Jotkin sopimukset, esimerkiksi Gramex, eivät anna lyhytelo-

kuville oikeutta ladata elokuvaa Internettiin tai VOD-palveluihin (Wilska-Lehtonen). Te-

oston alaisen musiikin käyttöoikeuksien lunastaminen sisältää online-oikeudet, mutta 

opiskelijalyhytelokuvia ei saa laittaa teatterilevitykseen. Elokuvafestivaaleja ei tässä yh-

teydessä katsota teatterilevitykseksi. (Pohjoinen synkronointimalli… 2016.) 

 

Promootiomateriaaleihin kuuluvat esimerkiksi elokuvan juliste (eng. ’One Sheet’), DVD-

kansi, making of-kuvat, stillit elokuvasta, ohjaajan biografia, ohjaajan sana, työryhmä-

lista, elokuvan synopsis ja jopa alkuperäinen käsikirjoitus (Moore 2011, 58-59). Osa fes-

tivaaleista haluaa promootiomateriaalit koostettuna lehdistöpakkauksena (eng. ’press 

kit’), jossa on kaikki tarvittu informaatio. 
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Elokuvalle nimelle kannattaa miettiä ajoissa sopiva englanninkielinen käännös ja teettää 

julisteesta versio, jossa tämä nimi näkyy selvästi. Käännöstä tehdessä kannattaa ottaa 

huomioon, että suomeksi toimiva nimi ei aina käänny vieraalle kielelle idiomaattisesti, 

erityisesti jos kyseessä on sananlasku, sanaleikki tai kulttuurinen käsite. Tästä hyvänä 

esimerkkinä 4.1. kappaleessa case-esimerkkinä esiteltävä Kukista ja mehiläisistä, jonka 

englanninkielinen nimi on About the Birds and the Bees. Englanninkielestä löytyi vas-

taava eufemismi, mutta kukkien sijasta puhutaankin linnuista. Nimi voi olla myös eri kie-

lellä jotain täysin muuta; esimerkiksi Dome Karukosken ensimmäinen elokuva Tyttö sinä 

olet tähti englannin kielinen nimi on Beauty and the Bastard. Tässä lienee syynä se, että 

suomeksi poeettiselta kuulostava nimi kuulostaa suoraan käännettynä hieman lattealta. 

 

Promootiomateriaaleja kannattaa suunnitella jo hyvissä ajoin etukäteen, sillä julistekuvat 

on helpoin ottaa silloin, kun ollaan kuvauksissa. Elokuvasta napatuista stilleistä voi olla 

vaikea tehdä hyvää julistetta, sillä elokuvajulisteiden suhde on perinteisesti eri kuin vi-

deon. Making of-kuvia kannattaa ottaa sillä ajatuksella, että edes osaa niistä voi käyttää 

elokuvan markkinoinnissa tai työryhmän biografioiden ohessa. Kuvauksiin kannattaa jär-

jestää erikseen valokuvaaja (eng. ’unit still photographer’), jonka tehtävänä on ottaa kor-

kealaatuisia markkinointitarkoituksiin sopivia making of -kuvia. (Voland 2016.) 

 

Valmiista elokuvasta kannattaa tehdä monta kopiota eri formaateissa ja ladata se salaisena 

linkkinä eri videoalustoille, sillä eri levityskanavilla on erilaisia teknisiä vaatimuksia. En-

sin kannattaa ladata ns. screener-kopio esimeriksi Vimeoon, Youtubeen sekä pilvipalve-

luun yksityisen linkin taakse. Screener-kopio on se, jonka potentiaalisten levityskanavien 

edustajat katsovat. He voivat käyttää tietokonetta, älypuhelinta tai muuta matalatehoista 

laitetta elokuvan katseluun, joten tämän videon kannattaa olla hyvälaatuinen, mutta bitti-

virraltaan kevyt. Vaikka elokuvalle olisi tehty 5.1 äänimiksaus, kannattaa siitä tehdä myös 

kannettaville laitteille optimoitu stereo-miksaus.  

 

Screenerin jälkeen elokuvasta kannattaa tehdä erilaisia esityskopioita. Vuonna 2017 ylei-

simpiä festivaalien haluamia esitysmuotoja vaikuttavat olevan h.264 (.mov tai .mp4) pa-

kattu HD-video sekä Digital Cinema Package eli DCP-formaatti, kumpikin digitaalisia. 

Näistä jälkimmäinen on kansainvälinen standardi, sillä se on digitaalisten projektorien 

käyttämä formaatti ja näin myös suurempien elokuvafestivaalien suosima (Liebert 2016). 
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Jos elokuvan tavoite on menestyä kansainvälisesti, kaikista myyntituotteista kannattaa 

tehdä hyvät englanninkieliset käännökset. Ilman niitä pääsy kansainvälisille markkinoille 

on käytännössä mahdotonta. (Näränen, haastattelu 16.12.2016.) Tärkein käännös on elo-

kuvan tekstitykset, jotka useat festivaalit haluavat elokuvaan ”kiinni poltettuna”. Selvästi 

yleisin haluttu tekstityksen kieli on englanti. Myös .srt- tai tekstimuotoinen aikakoodattu 

dialogilista kannattaa kirjoittaa heti elokuvan valmistumisen jälkeen, sillä osa festivaa-

leista ja kanavista kääntää tekstit esitysmaansa kielelle. Elokuvan lisäksi käännökset kan-

nattaa tehdä myös työryhmälistasta, ohjaajan sanasta ja biografiasta sekä synopsiksesta, 

sillä näitä halutaan käyttää kansainvälisten toimijoiden omassa markkinoinnissa. 

 

Festivaalien vaatimien myyntituotteiden lisäksi tekijöiden kannattaa harkita projektikoh-

taisesti erilaisten ilmaisten jaettavien markkinointituotteiden (eng. ’swag’ eli Stuff We 

All Get) teettämistä. Näitä voivat olla esimerkiksi postikortit, flyerit, julisteet, t-paidat, 

käyntikortit tai muistitikut, joilta löytyy elokuvan kopio. (Moore 2011, 162.) Näitä tuot-

teita voi jakaa verkostoitumistapahtumissa sekä festivaaleilla, jopa silloin, kun elokuva ei 

ole siellä esillä. 

 

Kun kaikki myyntituotteet ovat kasassa, voi elokuvaa alkaa levittää eri kanaviin. Tässä 

vaiheessa esituotannossa tehdyistä suunnitelmista on suuri apu. Jos elokuvan tavoite on 

esimerkiksi päästä festivaaleille, kannattaa etsiä festivaaleja, jotka houkuttavat elokuvan 

kohderyhmään kuuluvia katsojia. Festivaaleja on maailmassa tuhansia ja jotkin niistä ovat 

tyylilajeissaan hyvin erikoistuneita. Vaikka suuri osa festivaaleista näyttää yhä vain ta-

vanomaisia elokuvaformaatteja, jotkin perinteisetkin festivaalit järjestävät nykyään oh-

jelmia 360°- ja VR-elokuville. 

 

Jotkin lähteet kehottavat lähettämään elokuvan mahdollisimman monille festivaaleille 

vain muutaman valitun sijaan, sillä näin elokuva saa todennäköisesti useampia näytöksiä 

(Lund 2009, 108).  Jokaisen festivaalin taustat kannattaa kuitenkin tutkia tarkoin, sillä 

festivaalisuunnittelijat myös tarkistavat katsomiensa elokuvien saamia palkinnot ja esi-

tyspaikat. Kaikilla festivaaleilla ei ole erityisen hyvä maine, joka voi vaikuttaa myös sinne 

valittujen elokuvien imagoon. (Badal 2009.) Tästä lisää seuraavassa kappaleessa. 

 

Joillekin festivaaleille hyväksyvät lähetettäväksi elokuvia, jotka ovat yhä keskeneräisiä, 

sillä ehdolla, että elokuva on valmis ennen festivaalin näytöstä. (Badal 209, 259.) Tätä 

tekijän kannattaa harkita tarkkaan. Värimäärittelyn ja äänitöiden puuttuminen voi tehdä 
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hyvästäkin elokuvasta amatöörimäisen oloisen. Suunnittelijat katsovat usein satoja tai tu-

hansia elokuvia valintajakson aikana, näistä suurin osa on valmiita teoksia. Harva kes-

keneräinen työ erottuu näiden joukossa edukseen. 

 

Kuuluisan lainauksen mukaan lyhytelokuvan pituus voi olla pitkä, liian pitkä, aivan liian 

pitkä. Elokuva leikkausvaiheessa on aina tarpeellista käyttää raakuutta, jotta elokuvasta 

saa pois kaiken turhan. Jälkituotantoon kannattaa varata tarpeeksi aikaa, jotta leikkaus saa 

kehittyä rauhassa mahdollisimman tiiviiseen muotoon. (Laakso, haastattelu 22.3.2017.) 

 

Elokuvantekijän kannalta levityksessä on hankalaa se, että vaikka he yrittäisivät matkia 

kaikkia edellä mainittuja strategioita ja ominaisuudet, sekään ei tee elokuvasta festivaali-

menestyjää. Loppuen lopuksi levityksessä menestyy laadukas elokuva, jonka pitää olla 

yllättävä ja originaali. (Laakso, haastattelu 22.3.2017.; Näränen, haastattelu 16.12.2016.) 

 

 

3.4.4 Epäilyttävät festivaalit 

Elokuvafestivaalien lähetysprosessin digitalisoituminen on tuonut mukanaan ikävän il-

miön eli niin sanotut huijausfestivaalit. Festivaalien nettisivut voivat vaikuttaa täysin us-

kottavilta, mutta ne antavat elokuvantekijöille hyvin vähän vastineeksi lähetysmaksuista 

ja muusta vaivannäöstä. Näissä festivaaleissa ei välttämättä ole mitään laitonta, jos ne 

järjestävät kaikki lupaamansa asiat, mutta ne toimivat täysin vastoin festivaalien päätar-

koitusta. (Murdmaa & Scheel 2016.) 

Festivaaliportaali Film Festival Lifen kommunikaatio- ja projektipäällikkö Simona Pat-

rizi (2016) on julkaissut listan varoitusmerkkejä, joiden perusteella voi epäillä elokuva-

festivaalin rehellisyyttä: 

• Elokuville ei järjestetä julkisia esityksiä. 

• Näytöksien sijaan ’festivaali’ pitää palkituille tekijöille tapaamisen tai tarjoaa 

pelkkiä palkintoja. Näihin tapahtumiin osallistuminen tai palkintojen saaminen on 

maksullista. 

• Pitkä lähetysikkuna (n. 1 vuosi), jonka aikana festivaali hyväksyy elokuvia eh-

dokkaiksi. Joillakin festivaaleilla voi olla pitkä lähetysikkuna, mutta varsinkin 

vuotisilla festivaaleilla ei ole aikaa käydä läpi kokonaisen vuoden elokuvasaldoa. 
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Pitkä lähetysikkuna saattaa merkitä sitä, että festivaalin järjestäjät yrittävät kerätä 

mahdollisimman paljon rahaa lähetysmaksujen muodossa. 

• Lähes kaikkien festivaalien toimintaa johdetaan samassa paikkaa missä ne pide-

tään. Jos festivaalin yhteystiedot viittaavat johonkin muuhun alueeseen tai yhtey-

denottoihin ei vastata, kannattaa harkita osallistumista. 

• Jos festivaalin väitetystä pitkästä historiasta ei löydy nopealla Google-haulla mi-

tään, sillä ei todennäköisesti ole historiaa. 

(Patrizi 2016.) 

 

Tilannetta on alettu ratkaista antamalla festivaaliportaaleille mahdollisuus sitoutua Film 

Festival Lifen lanseeraaman Fair submissions –nimikkeen eettisiin sääntöihin (Patrizi 

2016). Säännöissä määritellään ehdot, jotka festivaalin tulee täyttää tullakseen hyväksy-

tyksi festivaaliportaaleihin sekä saadakseen varmennetun festivaalin merkin sivustolleen. 

(Fair submissions…) 

 

Fair submissions-säännöstö ei ole kattavuudestaan huolimatta aivan täydellinen; liika var-

mennus ja varovaisuus huolestuttavat erityisesti pienempiä festivaaleja, jotka pelkäävät 

leimautuvansa huijareiksi ja lähetettyjen elokuvien määrän tippuvan. Elokuvafestivaalien 

legimiteetin todistamiseksi on esitetty eri vaihtoehtoja, esimerkiksi se, että kunkin maan 

elokuvakeskukset pitäisivät listaa verifioiduista tapahtumista. (Murdmaa & Scheel 2016.) 

Tällaisen listan koostaminen voi käytännössä olla hankalaa, sekä sen tarkistaminen jokai-

sen lähetyksen kohdalla aikaa vievää. Tällaisessa ratkaisussa ongelmaksi voi muodostua 

myös listauksien saatavuus. 

 

 

3.5 ONNISTUNEEN LEVITYKSEN HYÖDYT KOULUILLE 

 

 

3.5.1 Oppimiseen liittyvät hyödyt 

 

Oppimiisen liittyviin höytyihin lukeutuvat ne asiat, jotka jollain tavoin tukevat kursseilla 

opetettuja asioita ja parantavat opiskelijan osaamista. Näitä ovat esimerkiksi 

medianäkyvyys, palkinnot, verkostoituminen sekä oppimiskokemukset. Kaikki tukevat 

opiskelijan osaamista sekä koulun jälkeen odottavaa uraa. 
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Medianäkyvyys televisiossa, radioissa tai lehdissä mahdollistaa oman elokuvan 

markkinoinnin. Haastattelu yhdessä mediassa johtaa joskus myös näkyvyyteen muissa 

medioissa – esimerkiksi radiohaastattelu voi saada lehdet kiinnostuneeksi tekijöistä. 

(Helmanen 2012, 27-28) 

 

Festivaalien kilpailusarjojen palkintosijoista voi olla opiskelijalle erityistä hyötyä. 

Opiskelija voi käyttää palkintorahat seuraavan elokuvansa tekemiseen ja levityskeen, 

näin myös tavarapalkintojen kohdalla (Helmanen 2012, 27-28). Palkinnot ja ehdokkuudet 

ovat myös hyvää showreel-materiaalia (Horak, haastattelu 25.11.2016). 

 

Verkostoituminen tärkeyttä opiskelijan uran kannalta ei voi kororstaa liikaa. Muun 

muassa festivaaleilla saadut kontaktit auttavat työelämässä koulun ulkopuolella, jolloin 

yhteistyökumppanit pitää etsiä ilman koulun mainetta tai tuotantotukea. Erityinen etu 

vielä koulussa oleville tekijöille on myös kansainvälisten opiskelijakollegoiden 

tapaaminen, tiedon jakaminen ja tulevien projektien suunnittelu yhdessä (Horak, 

haastattelu 25.11.2016; Bardy, Harkman, Kustikova, Näränen & Powell 2017). 

 

Onnistuneen levityksen mukanaan tuomat oppikokemukset voivat olla moninaisia; 

festivaalit tarjoavat seminaareja ja luentoja aiheista mitä kouluissa harvoin tarjotaan tai 

jotka ovat erittäin ajankohtaisia (Helmanen 2012, 28; Laakso, haastattelu 22.3.2017).  

 

 

3.5.2 Koulun hyödyt 

 

Koulun saamat hyödyt menevät usein päällekkäin opiskelijoiden saamien hyötyjen 

kanssa, mutta on joitakin asioita mitkä eivät suoraan hyödytä elokuvantekijöitä. Kuten 

Festivaalit-kappaleessa mainittiin, menestys festivaaleilla ja positiivinen näkyvyys voivat 

olla osavaikuttajia kun opistot päättävät vuosittain eri laitostensa rahoituksesta (Toivanen, 

haastattelu 24.11.2016; Bardy, Harkman, Kustikova, Näränen & Powell 2017). 

 

Se, hyödyttävätkö elokuvakilpaluista saadut palkinnot vain tekijöitä vaiko myös koulua, 

riippuu paljolti koulun käytännöistä. TAMK:ssa on yleinen käytäntö antaa rahapalkinnot 

opiskelijoille (Näränen, haastatelu 16.12.2016). Aalto-yliopitossa palkintorahat tulevat 
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koululle, jossa niitä käytetään esimerkiksi tekijöiden seuraavien elokuvien levittämiseen 

(Toivanen, haastattelu 24.11.2016). 

 

Festivaaleilla verkostoituminen onnistuu myös opettajien ja oppilaitosten välillä, 

erityisesti jos opettaja matkustaa valittujen opiskelijoiden mukana. Ensi kertaa 

festivaaleilla oleville opiskelijoille on hyödyllistä, jos opettaja lähtee mukaan 

festivaaleille rohkaisemaan opiskelijaa. (Toivanen, haastattelu 24.11.2016.) 

Seminaareissa ja iltajuhlissa on mahdollisuus vaihtaa kuulumisia eri koulujen edustajien 

kanssa ja jopa sitoa ystävyyskouluasuhteita, mitkä hyödyttävät niin opiskelijoita kuin 

koululaitoksiakin. Näiden ystävyyssuhteiden solmiminen on heplointa silloin, jos koulun 

opiskelijoiden elokuvat menestyvät festivaaleilla, sillä se on muille merkki koulun 

laadukkuudesta (Näränen, haastattelu 16.12.2016). 

 

Useimmissa kouluissa on käytäntö, että kurssityönä teetetyissä elokuvissa pitää näkyä 

koulun nimi ja logo, usein elokuvan alku- tai loppukuvana. Levityskanavasta riippumatta 

monet katsojat tavoittanut elokuva toimii logo-planssin kanssa hyvänä mainoksena 

koululle. Koulun nimi nousee usein esiin myös urallaan menestyneiden tekijöiden 

biografioissa ja henkilökuvissa. 
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4 CASE-ESIMERKIT 
 
 
4.1 CASE: KUKISTA JA MEHILÄISISTÄ 
 
Kukista ja mehiläisistä on ohjaaja-käsikirjoittaja J.J. Vanhasen ja kuvaaja Arttu Järvisa-

lon lopputyö TAMKin elokuvan ja television koulutusohjelmasta. Elokuva on 12 minuut-

tia pitkä komedia hiljaisesta maalaisisästä, jonka pahimmat pelot käyvät toteen, kun hä-

nen poikansa työ kotiin salaa tytön ja teineillä käy moka ehkäisyn kanssa. Pohjimmiltaan 

elokuva kertoo suomalaisesta hiljaisuuden kulttuurista ja siitä, että toisesta välittämistä 

voi ilmaista myös sanattomasti. 

 

Projektin ollessa vielä käsikirjoitusvaiheessa annoin siitä useampaan otteeseen palautetta, 

sekä toimin kevättalvena 2016 kuvauksissa muutaman päivän kuvaussihteerinä ja runne-

rina. Autoin myös leikkaamaan elokuvan trailerin. Kukista ja mehiläisistä valmistui lop-

puvuodesta 2016, jolloin pidettiin suljettu ensi-ilta työryhmän jäsenille ja heidän perheil-

leen. 

 

Levittäjän rooliin tulin mukaan vasta projektin valmistuttua. Yleensä kouluprojekteissa 

levitystä hoitaa tuottaja, mutta Kukista ja mehiläisistä tuottanut Jasmine Pajari oli jo en-

nen ensi-iltaa muuttanut Espanjaan työskennelläkseen täyspäiväisesti radiojuontajana. 

Elokuvan levitystä hoiti aluksi ohjaaja, mutta lopputyöni edetessä ehdotin voivani ottaa 

Kukista ja mehiläisistä yhdeksi käytännön case-esimerkiksi. Työni elokuvan levityksen 

parissa alkoi lopputalvella 2017, kun elokuva oli hyväksytty Tampereen elokuvajuhlien 

kilpasarjaan ja alkoi vaikuttaa siltä, että se voisi menestyä muillakin festivaaleilla. 

 

Kukista ja mehiläisistä varten ei oltu tehty käytännössä mitään levityssuunnitelmaa. Eh-

dotuksestani elokuvalle oli jo syksyllä tehty pilvipalveluun kansio, elokuvan kriittisim-

mät tekniset tiedot, edustavia pysäytyskuvia sekä ohjaajan kuva ja biografia. Kansiosta 

löytyi myös elokuvan HD screener-kopiot, yksi 5.1 äänimiksauksella ja toinen kaksika-

navaisena stereona. Ohjaaja oli lähettänyt elokuvan alkuvuodesta 2017 sattumanvaraisille 

festivaaleille, joista osaan se hyväksyttiin ja osasta kieltäydyttiin. Tämän lisäksi elokuva 

oli ilmoitettu koulun puolesta Tel Avivin opiskelijaelokuvafestivaaleille, CILECT:n vuo-

tuiseen elokuvakoulujen kilpailuun ja kuvaajien työhön erikoistuneelle Camerimage-fes-

tivaalille. 
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Koska tulin Kukista ja mehiläisistä levitykseen mukaan vasta sen valmistumisen jälkeen, 

ensimmäinen asiani oli kartoittaa, mitä elokuvan levittämisen eteen oli jo tehty. Eloku-

valle oli luotu profiili Withoutaboxiin sekä Reelportiin ja sitä oli lähetetty sitä kautta 

muutamille festivaaleille. Festivaalit olivat kaikki maksullisia, eikä niiden valinnassa oltu 

käytetty sinällään mitään harkintaa – pelkkä lyhytelokuvasarja riitti. Loin Kukista ja me-

hiläisistä varten taulukon, johon merkitsin kaikki festivaalit, joille elokuva oli jo lähe-

tetty. Päivitän listaa sitä myötä, kun lähetin itse elokuvaa uusille festivaaleille. Tarkastan 

festivaalien tarjonnan noin kuukauden välein. Loin elokuvalle tilin myös Film Festival 

Life:en, Filmfreeway:hin ja Short Film Depot:iin. 

 

 

Taulukkoon on merkitty käytännössä kaikki tarpeellinen tieto, jota saattaisin elokuvan 

levittäjänä tarvita festivaaleista: Nimi, tapahtuma-aika, maa, kilpasarja, lähetysmaksujen 

hinta, lähetyksen status, voitetut palkinnot ja muut festivaalin tarjoamat levityskanavat. 

Elokuvan lähetyksiin laskettu budjetti oli alun perin 300 euroa, joten taulukon avulla on 

helppo seurata kertyneitä lähetysmaksuja. 
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Taulukosta näkyy myös festivaalilevitystaktiikan muutos sen jälkeen, kun otin levittäjän 

roolin elokuvassa. Alkuvuodesta 2017 ohjaajan valitsemat festivaalit erottaa taulukosta 

suhteellisen helposti katsomalla suurimpia lähetysmaksuja. Koska festivaaleja oltu tut-

kittu kovin paljoa etukäteen, elokuva oli ehdokkaana Jameson-viskin sponsoroimassa 

Jameson CineFest 2017 –tapahtumaan Unkariin, jossa pääroolissa ovat pitkät uutuus- ja 

klassikkoelokuvat. 

 

Bonnie Voland (2016) neuvoi Camerimage-festivaaleilla luennollaan miettimään lyhyt-

elokuvan levityksessä sitä, kannattaako elokuva laittaa lyhyisiin erikoistuneille festivaa-

leille vaiko sellaisille, joissa lyhytelokuvat ovat vain sivuosassa. Jos lyhytelokuvat ovat 

vain oheisnäytös pitkiin erikoistuneella festivaalilla, ne jäävät yleensä auttamatta toissi-

jaisiksi. Jos lyhytelokuvat pääsevät alkukuvaksi pitkälle elokuvalle, ne voivat saada huo-

mattavasti suuremman yleisön ja huomiota merkittäviltä ostajilta. (Voland 2016.) Esi-

merkiksi Jameson CineFestin tapauksessa epäilen, että Kukista ja mehiläisistä ei saisi 

ansaitsemaansa huomiota, sillä festivaalit on suunnattu enemmänkin korkealaatuisia elo-

kuvia arvostavalle tavalliselle kuluttajalle ja harrastajille, kuin alan ammattilaisille. 

 

Volandin luennon lisäksi Kukista ja mehiläisistä festivaalilevityksen suunnittelussa vai-

kutti Tampereen elokuvajuhlilla Who would buy this? –ohjelmasta saatu palaute. Merkit-

tävistä eurooppalaisista ostajista ja levityksen ammattilaisista koostunut jury kommentoi 

lyhytelokuvia niiden kolmen ensimmäisen minuutin perusteella ja antoi vinkkejä siihen, 

kelle ja mihin elokuvaa kannattaisi pyrkiä myymään. Heidän arvionsa mukaan Kukista ja 

mehiläisistä on ”suloinen pieni elokuva”, joka vetoaa eniten lapsiin ja nuoriin. Myös sen 

suomalaista eksotiikka nostettiin yhdeksi tärkeäksi myyntivaltiksi. (Colas, Haase, Luczaj, 

Palmen, Schneider & Volanen 2017.) 

 

Who Would buy this? –ohjelman jälkeen paneeliin osallistunut levittäjä otti tekijöihin 

yhteyttä hieman festivaalien jälkeen. Heidän yrityksensä tarjosi palvelua, jossa he vajaan 

500 euron hintaan tekevät elokuvalle festivaalistrategian ja lähettävät sen 35-45 festivaa-

lille. Yrityksen asiakkaana oli ainakin yksi suomalainen merkittävä lyhytelokuvien tekijä. 

Tällainen palvelu ei sovi kovin hyvin opiskelijaelokuvalle, jonka kokonaisbudjetti oli 

2200 euroa, mutta vastaavasta palvelusta voi olla apua tulevien, paremmin rahoitettujen 

projektien kohdalla. 
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Tampereen elokuvajuhlat olivat monella tapaa elokuvalle todella onnistunut tapahtuma. 

Kukista ja mehiläisistä pääsi kilpasarjaan ja sen esitysajat olivat erinomaiset, perjantai-

ilta ja lauantaipäivä. Elokuva sai festivaaleilta nuorisoraadin kunniamaininnan mikä mo-

tivoi tekijöitä ja on todiste siitä, että se voisi myös jatkossa saada palkintoja toisilla festi-

vaaleilla. Festivaalin kautta elokuva sai myös vaihtoehtoisia levityskanavia, kuten Festi-

val Scope Pro:n. Tapahtuman ohessa ollut Uusi kino -kilpailu myös osoitti elokuvan erään 

heikkouden, eli Gramexin alaisen musiikin. Yle ei voinut ottaa Kukista ja mehiläisistä 

Areenaan katseluun, sillä Gramexin kanssa tehty sopimus ei sisällä VOD-oikeuksia. 

 

Levityksen kannalta oli tärkeää kartoittaa, mitä ohjaaja haluaa elokuvallaan saavuttaa. 

Rennon juttelun ja kyselyn tulos oli se, että Kukista ja mehiläisistä tavoite on tehdä vai-

kutus alan ammattilaisiin ja toimia jatkossa hyvänä referenssinä tekijöidensä taidoista. 

Erityisenä toiveena on palkinto ulkomaiselta festivaalilta, sillä se on myös kotimaassa 

huomiota herättävä saavutus. Oletus on, että elokuva ei tuo tekijöilleen merkittäviä rahal-

lisia voittoja. 

 

Kukista ja mehiläisistä pääsääntöinen levityskanava ovat parin ensimmäisen vuoden ajan 

festivaalit. Kun elokuva oli jo hyväksytty kolmelle eri festivaalille ja voittanut niistä jo 

kahdella (Tampere Film Festival ja 20 Minmax.), kehotin ohjaajaa miettimään, mihin 

kaikille festivaaleille hän haluaisi mennä, jos samanlainen tahti jatkuu. Autoin tämän lis-

tan syntyä tutkimalla, mitkä festivaaleilla käy merkittävä määrä tärkeitä ammattilaisia ja 

missä elokuvantekijä pääsee riittävästi näkyville. Jo muutamille festivaaleille pääsy ja 

erityisesti palkituksi tuleminen viittaa siihen, että muutkin tapahtumat voivat olla kiin-

nostuneita. Siksi on tärkeää kartoittaa, mihin aika riittää ja mikä kannattaa.  

 

Kartoituksen lopuksi tein Kukista ja mehiläisistä SWOT-analyysin. En ole aikaisemmin 

kokenut kyseistä tekniikka itselleni sopivaksi, mutta tällä kertaa se toimi erinomaisena 

työkaluna, kun esittelin suunnitelmiani elokuvan ohjaajalle. 
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Vahvuudet	 Heikkoudet	

+	Lyhyt	pituus	(12	min.)	
+	Sopii	lapsille	
+	Komedia	

+	Suomalainen	eksotiikka	
+	Visuaalisuus	

-	Gramexin	alainen	musiikki	
-	Ei	käsittele	ajankohtaisia	tai	”vaikeita”	ai-

heita	
-	Kiireiset	tekijät	

Mahdollisuudet	 Uhat	

+	Lasten	ja	nuorten	ohjelmistot	
+	Kotimaiset	ja	kansainväliset	festivaalit	

+	Palkinnot	

-	Ei	sovi	VOD-levitykseen	
-	Tekijöillä	ei	ole	aikaa	hyödyntää	kaikkia	

mahdollisuuksia	

 

 

Näiden tavoitteiden ja tietojen pohjalta alkoi muotoutua levityssuunnitelma. Elokuva so-

pii erityisen hyvin nuorille ja lapsille, joten hain erikseen festivaaleja, joissa on tällainen 

sarja. Keskityin lähettämään elokuvaa festivaaleille, jotka ovat erikoistuneet lyhyteloku-

viin. Harvensin huomattavasti lähettämistä festivaaleille, joilla oli yli kymmenen euron 

osallistumismaksu. Elokuva pyrittiin lähettämään festivaaleille Early bird-kategoriassa, 

yleensä heti kun ilmoittautumiset aukesivat. Tähän kaksi syytä: lähetysmaksut ovat Early 

bird:n aikaan vielä pienet, sekä elokuvia valikoivat ohjelmistosuunnittelijat eivät ole vielä 

ehtineet väsyä elokuvien virtaan (Olszewski 2009, 62). 

 

Osa Kukista ja mehiläisistä myyntituotteista oli jo kasassa ennen kuin lähdin mukaan 

levitykseen. Sillä ei kuitenkaan ollut kunnon julistetta, ohjaajan sanaa ja joitakin muita 

lisäyksiä, joita yksittäiset festivaalit vaativat. Näinpä elokuvalle tehtiin pikainen juliste 

sekä koottiin press kit. Osa festivaaleista haluaa, että press kit on kansio, jossa kaikki 

halutut tiedot ovat erillisinä tiedostoina, mutta itse valitsin tehdä PDF-tiedoston, jossa 

tekstit ja kuvat eivät ole upotettuja eli ne voi halutessaan kopioida ja irrottaa tiedostosta. 
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Elokuvalla oli jo ennestään olemassa Facebook-sivu, johon oli elokuvan leikkausvai-

heessa lisäilty making of-kuvia sekä päivityksiä koskien elokuvan yksityistä ensi-iltaa. 

Festivaalilevityksen alkaessa poistimme nämä päivitykset sekä muokkasimme traileria 

niin, ettei siinä näkynyt yksityisensi-illan päivämäärä. Tampereen elokuvajuhlat oli elo-

kuvan ensimmäinen julkinen ensi-ilta, joten emme halunneet sekoittaa festivaaleja vää-

rällä tiedolla. Pahimmassa tapauksessa osa festivaaleista edes hyväksyisi sitä ohjelmis-

toonsa, sillä useat 2018 pyörivät festivaalit asettavat elokuvan valmistumisen rajan vuo-

teen 2017. 

 

Kuva 3 - Esimerkki Kukista ja Mehiläisistä press kitistä 
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Tämän lopputyön kirjoittamisen aikaan Kukista ja mehiläisistä on hyväksytty neljälle 

festivaalille, joista kahdella se on palkittu. Kahden muun palkinnonsaajia ei ole vielä jul-

kaistu. Jos sama tahti jatkuu, täytyy alkaa harkita, mille festivaaleille elokuvan tekijöiden 

kannattaa lähteä. Kaikki festivaalit ovat esittäneet tekijöille kutsun saapua paikalle, mutta 

jokaisella käyminen ei budjetillisista ja ajankäytöllisistä syistä ole mahdollista. Toinen 

festivaaleista, jolla Kukista ja mehiläisistä on palkittu, tarjoaa tekijöille vähintään 50% 

korvauksen matkan hinnasta ja ilmaisen majoituksen, joka on huomattavasti houkuttele-

vampi tarjous kuin pelkkä saapumiskutsu. Myös festivaalien merkittävyys on tärkeä te-

kijä. Suurimmille festivaaleille matkustamisesta voi olla kannattavaakin maksaa. 

 

Kukista ja mehiläisistä tapauksessa on ei ole todettu erityisen tärkeäksi teettää monia eri-

laisia ilmaisia markkinointituotteita festivaaleilla jaettavaksi. Koska festivaaleilla eloku-

vaa edustaa pääasiassa ohjaaja, tehtiin Tampereen elokuvajuhlia varten käyntikortteja, 

joissa on ohjaajan nimi ja yhteystiedot, sekä yksityinen linkki ja QR-koodi, jonka kautta 

voi katsella Kukista ja mehiläisistä digikopion. Katselulinkin lisäsin korttiin sen tiedon 

nojalla, että suurin osa elokuvien ostajista ei ehdi käydä näytöksissä, vaan katselee festi-

vaalien valikoiman mieluummin omalla ajallaan (Smith 2009, 71). 

 
 
 
4.2 CASE: RÔTISSEUR 
 
Rôtisseur-työnimellä kulkeva elokuva on lopputyöelokuvani, joka huhtikuussa 2017 on 

yhä leikkauspöydällä. Elokuva on käsikirjoittaja-ohjaajan eli minun, kuvaaja Jyrimatti 

Holmin ja värimäärittelijä Joni Luttisen lopputyö. Tässä case-esimerkissä esittelen eri ta-

poja, jolla elokuvan levitystä voi edistää jo ennen elokuvan valmistumista. 

 

Kuva 4 – Ohjaajan käyntikortti. Takaosan linkki on QR-koodilla ja lyhennettynä linkkinä. 
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Elokuva on musta komedia huippuravintolan pihvinpaistajasta, Rôtisseurista, jonka an-

nos jää tärkeässä arvostelussa kalakokin, Poissonnierin, annoksen varjoon. Rôtisseur 

syyttää Poissonnieria sabotaasista ja aloittaa riidan, joka ratkaistaan sillä, että hänen on 

paistettava täydellinen pihvi väitteidensä tueksi. Yhden yön aikana Rôtisseur joutuu koh-

taamaan sen, ettei ehkä olekaan niin täydellinen kuin luuli olevansa. 

 

Elokuvan tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset kuin Kukista ja mehiläisistä. Elokuvaa py-

ritään lähettämään mahdollisimman monille festivaaleille, jolloin se toivottavasti antaa 

tekijöilleen mahdollisuuden osallistua festivaalien tärkeisiin oheistapahtumiin. Toissijai-

nen tavoite on saada elokuvalle mahdollisimman paljon katsojia, eli jos elokuva ei me-

nesty festivaaleilla sen seuraava levityskanava on Internet. 

 

Elokuvan kaupallinen arvo on varsin pieni, eikä elokuvan odoteta ansaitsevan takaisin 

siihen käytettyjä rahoja. Kukista ja mehiläisistä tapauksessa VOD-levityksen muodostu-

nut Gramexin alainen musiikki aiotaan silti jättää varmuuden vuoksi pois. 

 

Rôtisseurin käsikirjoitusvaiheeseen otettiin reilusti aikaa. Ensimmäinen versio esiteltiin 

2015 syksyllä Kehittämö-kurssilla ja viimeinen versio valmistui helmikuussa 2017. Osa-

syy hitaaseen käsikirjoitusprosessiin olivat koulun ulkopuoliset kiireet, mutta pidin käsi-

kirjoitusprosessissa myös tietoisen tauon kesällä 2016. Tekstiä oli helpompi käsitellä ob-

jektiivisesti pienen tauon jälkeen ja karsia lyhyemmäksi. Tarina pyrittiin pitämään noin 

viidentoista liuskan paikkeilla eli vartin pituudessa. Tämä perustuu tietoon, että 15 mi-

nuuttia on keskimäärin kipuraja, jonka jälkeen lyhytelokuvan levittäminen voi olla vai-

keaa. (Haasarud 2009, 246). Viimeinen kuvauksissa käytetty versio oli vajaa 16 sivua 

pitkä. 

 

Vuosiluokkani lopputöiden rahoituksessa oli 2016 puolella hyödynnetty, enemmän tai 

vähemmän onnistuneesti, Mesenaatti-joukkorahoituspalvelua. Rôtisseurin kohdalla Me-

senaatti-kampanja päätettiin pistää kokeellisesti pystyyn vasta elokuvan kuvauksien jäl-

keen tukemaan levitystyötä. Laskettuja kulueriä ovat esimerkiksi festivaalien lähetys-

maksut, ensi-iltakulut, DVD-levyn polttaminen sekä julisteet, kortit, muistitikut ja muut 

jaettavat markkinointituotteet. Kampanjan perustaminen vasta elokuvan kuvauksien jäl-

keen on markkinointimateriaalin tuottamisen kannalta hyvä vaihtoehto, sillä elokuvasta 

saa irrotettua stillejä, trailerin ja muita materiaaleja todisteeksi projektin potentiaalista. 
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Tärkeää esityötä oli myös kappaleessa 3.4.2. esitettyihin kysymyksiin vastaaminen. Tässä 

joitakin Rôtisseurin kannalta tärkeimpiä: 

 

• Minkä ikäinen kohdeyleisöni on? Mitä sukupuolta he ovat?  – Elokuva ei välttä-

mättä sovellu aiheidensa puolesta pienille lapsille, vaikkei siinä suoranaisesti ole-

kaan väkivaltaa tai kiroilua. Kohdeyleisön ikähaarukka voi olla jotain 15-29 vä-

liltä. Elokuvassa on joitakin fantasiamaisia ja kauhuun viittaavia elementtejä ja 

sen päähenkilö on mies, joten kiinnostunut yleisö voi olla osittain miesvoittoista. 

Kauhu- ja jännityselokuvat ovat kuitenkin nykyään varsin sukupuolineutraali 

genre, joten komediallisiin elementteihin yhdistettynä elokuva voi houkutella 

kumpiakin sukupuolia katsojiksi tasapuolisesti (Fabricant 2014). 

 

• Kuinka suuri kohderyhmä on? – Kohderyhmä on kohtalaisen suuri, mutta välttä-

mättä yhtä suuri kuin Kukista ja mehiläisistä. Elokuva ei välttämättä vetoa keski-

vertokuluttajaan yhtä paljon kuin genre-tietoiseen elokuvaharrastajaan. Rôtisseur 

ei kuitenkaan ole täysin niche-elokuva. 

 

• Kuinka syvästi elokuva vetoaa kohderyhmään kuuluviin? – Elokuvan perimmäi-

nen sanoma, ylpeys käy lankeemuksen edellä, on yleismaailmallinen. Elokuvan 

genre ei ole täysin selkeä, joten siitä syvimmin kiinnostunut yleisö voi olla vaikea 

löytää. 

 

• Minkälaiset elokuvat kilpailevat kanssani samoista katsojista? – Täysin saman-

kaltaisia elokuvia ei ole tänä vuonna vielä julkaistu. Joitakin samoja elementtejä 

sisältäviä lyhytelokuvia löytyy, mutta ne eivät ole olleet vuosiin festivaalikelpoi-

sia. 

 

• Kuka henkilö työryhmässä on elokuvan käyttökelpoisin vahvuus levityksen kan-

nalta? – Nimirooli Rôtisseurin näyttelijällä on taustallaan Jussi-palkittu pitkän 

elokuvan päärooli ja elokuvassa tekee merkittävän ääniroolin myös toinen Jussi-

ehdokas. Tätä voidaan käyttää markkinointimateriaaleissa, kuten press kitissä. Li-

säksi tätä lopputyötä varten tehdyn tutkimuksen tuloksena osaamiseni on levityk-

sen osalta vähintään kohtalaista. 
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Vastauksien pohjalta oli helppo jälleen kerran tehdä SWOT-analyysi: 

 

Vahvuudet	 Heikkoudet	

+	Vahvat	roolisuoritukset	
+	Visuaalisuus	

+	Kansainvälinen	elokuva	
+	Yllättävä	tarina	

+	Ohjaajan	levitysosaaminen	

-	Vaikea	laittaa	yhteen	genreen	
-	Ei	käsittele	ajankohtaisia	aiheita	

-	Kiireiset	tekijät	
-	Reilu	15	minuutin	pituus	

Mahdollisuudet	 Uhat	

+	Genre-festivaalit	
+	Kansainväliset	festivaalit	

+	Internet	
+	Mesenaatti-kampanja	

-	Ei	löydä	genren	kautta	yleisöään	
-	Tekijöillä	ei	ole	aikaa	hyödyntää	kaikkia	

mahdollisuuksia	

 

 

Rôtisseurin kuvauksiin ei saatu järjestettyä erillistä kuvaajaa, mutta kamera-assistentin, 

runnerin ja videoassistentin tuella setistä saatiin kohtuullinen määrä markkinointitarkoi-

tuksiin sopivia kuvia. Myös julistekuva suunniteltiin etukäteen ja otettiin viimeisen ku-

vauspäivän lopuksi. 

 

Potentiaalisista festivaaleista ei ole vielä tehty kartoitusta. Kukista ja mehiläisistä koh-

dalla on todettu hyväksi, että muutamia festivaaleja lukuun ottamatta festivaaliportaa-

lien tarjontaa tarkastetaan parin viikon välein. Tätä kautta on löytynyt monia hyviä festi-

vaaleja, jotka eivät todennäköisesti olisi tulleet vastaan pelkästään Google-haulla. 
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5 POHDINTA 
 
 
Tutkimustyön aikana yllätti se, kuinka monet tahot koulujen ovat kiinnostuneita opiske-

lijaelokuvan levityksestä ja sen kehittämisestä. Tampereen elokuvajuhlien Tampere 

Film Agency, Tel Aviv Student Film Festivalin T-Port ja Ylen, SES:n ja AVEKin Ki-

sälli-elokuva 2016 –demohanke ovat hyviä esimerkkejä siitä, että opiskelijoiden teke-

miä teoksia halutaan tukea. 

Myös monet festivaalit ovat haluavat houkutella opiskelijoita lähettämänä elokuviaan 

heidän ohjelmistoonsa. Höydyt ovat molemminpuoliset; opiskelijat saavat elokuvansa 

näytille ja pääsevät muodostamaan tärkeitä kontakteja. Samalla he tuovat mukanaan 

katsojia ja auttavat festivaaleja luomaan yhteyksiä kouluihin muiden yhteistyöprojektien 

merkeissä. 

Eri maiden yleisradioiden toiminta opiskelijaelokuvan tukena on yllättävän merkittävää. 

DNF:n suhde NRK:hon ja FAMU:n suhde ČT:hen on selkeästi sopimuspohjainen. Suo-

messa Kisälli-elokuva 2016 –demohankkeen etenemisestä useita kouluja kattavaksi oh-

jelmaksi ei ole vielä tietoa, mutta jo pilottikierroksen järjestäminen kertoo Suomen 

Yleisradion ja elokuvakoulujen halukkuudesta yhteistyöhön. Vaikuttaa myös siltä, että 

Yle aikoo jatkossa panostaa yhä enemmän Areenan sisältöihin, mikä on lyhytelokuville 

erinomainen suunta. 

 

Levityskanavana Internet on laaja ja tarjoaa opiskelijoille ilmaisia, helppoja alustoja 

joilta se voi tavoittaa yleisöä. Hankalampaa näillä alustoilla voi olla katsojien tavoitta-

minen. Eri sosiaalisen median kanavat kuratoivat niille ladattua sisältöä algoritmeillä, 

jotka suosivat tietynlaisia sisältöä. (Liimatainen 2016.) Jollei opiskelija siis tee elokuvaa 

nämä levityskanavat mielessä, videoiden muokkaaminen sosiaalisen median kanaviin 

sopivaksi voi olla hankalaa. Hyötyäkseen Youtuben ja Vimeon kaltaisten videokanavien 

tarjoamista mainostuloista, elokuvantekijällä täytyy olla jo suhteellisen menestynyt ka-

nava tai maksullinen tili (Best practices 2017; Bardin 2017). 

 

Yksittäisten elokuvakoulujen tasolla levityksen ja markkinoinnin opetuksessa on suuria 

eroja. Joissain kouluissa levitys kuuluu olennaisesti oletukseen ja toisissa sitä käsitel-

lään ohimennen muiden aiheiden yhteydessä. Joillakin elokuvakouluilla oli perustelut 

levityksen opetuksen vähyyteen ja paljouteen. Aalto-yliopiston Saara Toivanen (haastat-
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telu 24.11.2016) kertoi, että liian aikaisin opinnoissa tuleva paine levittää elokuvia laa-

jalle voi ahdistaa aloittelevia tekijöitä ja antaa väärän kuvan elokuvien tarkoituksesta. 

Koulussa tehdyt työt ovat kuitenkin lähinnä opettelua varten. Toisaalta, jos opiskelijan 

paras työ on muu kuin hänen lopputyönsä, onko oikein rajoittaa opintojen alkuvaiheessa 

tehtyjen elokuvien levitystä (Bardy, Harkman, Kustikova, Näränen & Powell 2017)? 

Kouluja vertaillessa koin mielenkiintoisimmaksi vertailukohdaksi koulujen eriävät nä-

kemykset oppilaitoksen roolista ja vastuista tuotantoyhtiönä. Aalto-yliopiston ja DNF:n 

käytännöt vastaavat eniten kaupallista tuotantoyhtiötä, rahoituksesta ja levitysvastuusta 

lähtien. Tekijät voivat vaikuttaa elokuvansa levitykseen ja toivoa festivaaleja, mutta lo-

pullinen riski ja vastuu itse levitystoiminnasta on kouluilla. 

 

Koulujen rahalliset resurssit vaikuttavat levityksen toteutuksessa lähinnä festivaalikoor-

dinaattorin olemassaoloon. Opiskelijatöiden levitystä toteutetaan opetuskäytäntöjen 

kautta. DVD:t ja niiden postitus olivat ennen suurin menoerä elokuvaa festivaaleille lä-

hettäessä, mutta online-lähetyksen myötä niitäkään ei enää tarvita. Aalto-yliopistossa tuo-

tettuja elokuvia ei koulun puolesta juurikaan lähetetä festivaaleille, jotka keräävät lähe-

tysmaksuja, eli taktiikasta riippuen festivaalilevityksen kulut voivat olla hyvinkin pienet 

(Toivanen, haastattelu 24.11.2016.) 

 

Useimmilla oppilaitoksilla ei ole levityksen lisäksi varsinaista opetusta elokuvan julkai-

suun ja markkinointiin. Elokuva saattaa päästä festivaaleille ja saada siellä kehuja, 

mutta jos opiskelija ei osaa myydä projektiaan tai ole valmistautunut mahdollisten osta-

jien ja agenttien kohtaamiseen, festivaalilevityksen hyödyt voivat jäädä hyvin pieniksi. 

Näitä asioita on vaikeaa opiskella itsenäisesti, koska aiheesta löydy sopivaa kirjalli-

suutta. (Voland, 2016.) 

 

Useilla kouluilla on liikkuvan kuvan lisäksi kuvataiteeseen ja valokuvaan liittyviä suun-

tauksia, joiden kanssa elokuvaopiskelijat voisivat tehdä yhteistyötä markkinointimateri-

aalien kuten making of-kuvien, julisteiden ja käyntikorttien luomisessa. Parhaassa ta-

pauksessa koulu voisi yhdistää jopa nettisivujen tekijöitä ja lopputöitään levittäviä val-

mistuvia opiskelijoita. 
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Kun ottaa huomioon kuinka tärkeää elokuvien levittäminen tai vähintään levitysproses-

sin ymmärtäminen on koulujen menestyksen kannalta, voisi toivoa, että mahdollisim-

man moni koulu opettaisi sitä järjestelmällisesti ja muillekin kuin tuottajille. Esimer-

kiksi TAMK:ssa levityksen keskeisimpien strategioiden teoreettinen opetus voitaisiin 

aloittaa jo kahden ensimmäisen opintovuoden aikana, jolloin opiskelijat käyvät vielä 

osittain samoilla kursseilla.  Lopputöiden Kehittämö-kurssiin ja projektinkehittämisen 

Tuubi-toimintamalliin voisi sisällyttää levittämiseen liittyviä tehtäviä ja esityötä jo en-

nen kuin elokuva on valmis. Vähintäänkin kun projekteille hankintaan hyväksyntää, 

olisi tärkeää nimetä sitoutunut henkilö, joka vastaa elokuvan levityksestä. 

 

Case-esimerkkien elokuvien levittäminen on todistanut sen, että jokainen elokuva on 

omanlaisensa ja vaatii erilaisen levityssuunnitelman. Suunnitelmien tekeminen, festi-

vaalien tutkiminen, elokuvien lähettäminen niistä sopivimmille ja muiden vaihtoehtois-

ten levityskanavien tavoittelu on aikaa vievää, mutta ei millään tavalla mahdotonta jopa 

pienellä tai olemattomalla budjetilla. 

 

Käsitykseni tekemäni tutkimuksen jälkeen on se, että opiskelijaelokuvien levitykseen on 

olemassa paljon työkaluja, jotka tekevät siitä helpompaa kuin koskaan ennen. Koulujen 

ja opiskelijoiden täytyy vielä löytää nämä työkalut ja kehittää järjestelmälliset menetel-

mät niiden hyödyntämistä varten. Festivaalit, televisiokanavat, yritykset ja Internetin eri 

kanavat ovat halukkaita tekemään yhteistyötä opiskelijatöiden levittämisessä ja tätä kan-

nattaa ehdottomasti hyödyntää. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset (käännetty englanniksi DNF:n ja FAMU:n edustajille) 

Mitä kaikkea kuuluu työnkuvaasi opiskelijaelokuvien festivaalikierroksen, levityksen ja 

myynnin osalta? 

 

Käydäänkö festivaalien käytäntöjä ja levitystä läpi [KOULUN NIMI] tuntiopetuksessa? 

- Mitä kaikkea käydään? 

 

Tekevätkö opiskelijat elokuvien suunnitteluvaiheessa levityssuunnitelman? Jos kyllä, 

millaiset kriteerit sillä on? 

 - Kuinka suuri painotus tälle? 

 - Osuus budjetista? 

 - Press kit, julisteet, oheistuotteet, jne… 

 

Onko [KOULULLA] sopimus [PAIKALLISEN YLEISRADION], muun TV-kanavan 

tai suoratoistopalvelun kanssa elokuvien näyttämisestä? 

 

Mitä hyötyä on koululle siitä, että sen opiskelijoiden tekemät elokuvat menestyvät festa-

reilla/myynnissä? 

 - Rahallinen hyöty? 

 - Maine?  >  Mitä hyötyä tästä? 

 

Mitä parannettavaa koulun festivaali- ja levityskäytännöissä on? 

 

Tuleeko mieleen jokin levityksen / festarikierroksen kannalta menetystarinoita [KOU-

LUN] opiskelijafilmeistä? 

 - Mikä erotti nämä muista? 

 - Mitä voi oppia? 
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Liite 2. Haastattelukysymykset CILECT:n Stanislav Semerdjieville 
 
 

1. Has there been any focus in the past to teach students film distribution and sales 

(seminars, lessons, etc.), either through training school faculty or contacting the students 

directly? 

 

2. How does the annual CILECT competition promote student films outside of the con-

test? Are the films sent to festivals, or are they shown to agents, promoters, funders, 

etc.? 

 

3. Is the CILECT prize a recognition prize, or do the winners in each category get other 

goods? 

 

4. Are there some success stories of student film makers and/or their films after they 

have taken part in the annual CILECT competition? 

 

5. Do you have any insight into how schools could improve the distribution and sales of 

their student films in the future? What kind of steps would have to be taken both as indi-

vidual film schools and as a collective? 
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Liite 3. Kysymykset Tampereen elokuvajuhlien J-P Laaksolle. 
 
Mitä kaikkea teet työksesi? 

- Mitä kaikkea kuuluu työnkuvaasi? 

 

Minkälaista yhteistyötä Tampereen elokuvajuhlilla on eri elokuvakoulujen kanssa? 

- Mitkä on suurimmat hyödyt tästä yhteistyöstä itse festivaaleille? 

 

Tampereen elokuvajuhlilla vaikuttaa olevan useita elokuvien levitystä edistäviä kump-

paneita; FestivalScope, Yle, kirjastossa pyörivät lyhytelokuvat, Risto Jarva-palkinto jne. 

Miten nämä kumppanuudet ovat alkaneet? Kumpi lähestyi kumpaa? 

- Minkälainen oli tämän vuoden Uusi Kino-palkinto ja lyhytelokuvien 

näyttäminen Uusi Kino -sarjassa Yle Areenassa? 

 

Onko festivaalien juhlista, tapaamisista ja oheisohjelmista mielestäsi erityistä hyötyä 

elokuvien levittämisessä? 

 

Osaatko oman kokemuksesi mukaan sanoa mitä parannettavaa koulujen festivaali- ja le-

vityskäytännöissä on? 

 

Tuleeko mieleesi joitain erityisen hyviä ja menestyksekkäitä opiskelijalyhytelokuvia 

vuosien varrelta? 

 

Miksi valmistuvan tai uraansa aloittelevan opiskelijan pitäisi lähettää elokuvansa festi-

vaaleille?  


