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Tässä opinnäytetyössä ”Miksi suomalaiset draamatuotannot jäävät ilman EU:n televisiolevi-
tystukea?” selvitetään, miksi suomalaiset draamatuotannot menestyvät huonosti kilpailussa 
Euroopan komission myöntämästä televisiolevitystuesta.  
 
Opinnäytetyö on tutkimustyyppinen kehittämistyö, jossa hyödynnetään sisällön analyysin ja 
kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksessa vertailumaana on Ruotsi, joka on 
menestynyt tukikilvassa hyvin. Yhteensä 14 ruotsalaista draamahanketta on saanut tukea 
vuosien 2014 ja 2018 välillä, ja tuen määrä on yhteensä lähes kahdeksan miljoonaa euroa. 
Suomalaisille draamahankkeille tukea ei ole saatu tutkimuksen vertailuaikana kertaakaan. 
Tutkimuksen päämääränä on nostaa esiin tekijöitä, jotka ovat mahdollistaneet ruotsalaisten 
tuotantojen onnistumisen tuen saamisessa. Samalla tarkoitus on selvittää, mitkä toimet voi-
vat edesauttaa suomalaisten draamahankkeiden kilpailukykyä televisiolevitystuesta. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että ruotsalaiset tuotantoyhtiöt ovat viimeisen kolmen vuoden aikana 
hakeneet tukea lähes viisinkertaisesti suomalaisiin tuotantoyhtiöihin verrattuna. Suomalais-
ten hakuinnon puutteeseen vaikuttavat televisiolevitystuen tiukat hakukriteerit, jotka jättävät 
suomalaiset draamatuotannot hakuprosessin ulkopuolelle. Tuen hakemiseen vaadittavan 
ennakkomyynnin kasaan saaminen on suomalaisille tuotantoyhtiöille haastavaa, vaikka kan-
sainvälinen kiinnostus suomalaisia sarjoja kohtaan on viime vuosien aikana kasvanut. Tut-
kimuksessa kävi ilmi myös, että monet tukea saaneista ruotsalaisista hankkeista pohjautuvat 
kansainvälisiin menestyskirjoihin. Useiden televisiolevitystukea saaneiden draamahankkei-
den luovassa tiimissä on myös ollut kansainvälisesti tunnettuja tekijöitä, mikä helpottaa tuen 
saantia.    
 
Tutkimustulokset pohjautuvat Euroopan komission julkaisemiin raportteihin, jotka pitävät si-
sällään tietoa tukien hakumääristä ja myönnetyistä tuista. Lisäksi tutkimusta varten on tutus-
tuttu televisiolevitystuen hakukriteereihin ja tukihakemusten pisteytykseen. Tutkimusta var-
ten on haastateltu Suomen Luova Eurooppa/Media -yhteyspisteen toiminnanjohtajaa Kerstin 
Degermania ja Yellow Film & TV:n fiktion vastaavaa tuottajaa Jarkko Hentulaa.  
 
Tutkimus on tehty toimeksiantona Yellow Film & TV:lle kevään 2019 aikana. Opinnäyte-
työn konkreettinen päämäärä on nostaa esiin kansainvälisiä julkisia rahoitusmahdollisuuk-
sia draamahankkeille ja etsiä keinoja, jotka edesauttavat tuen saantia. Tutkimuksesta hyö-
tyvät kotimaiset tuotantoyhtiöt, jotka suunnittelevat suuren tuotantobudjetin kansainvälisiä 
draamahankkeita. 
 
Asiasanat 
audiovisuaalinen ala, julkinen rahoitus, tuotantoyhtiö, Luova Eurooppa, televisiolevitystuki, 
TV Programming 
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1 Johdanto 

Elokuussa 2018 Suomessa uutisoitiin maailman suurimpiin suoratoistopalveluihin lukeutu-

van Netflixin ostaneen maailmanlaajuiset levitysoikeudet suomalaiseen rikosdraamaan, 

Karppiin. Sarjan kansainvälinen ensi-ilta oli Netflixissä 23. elokuuta. (Vedenpää, STT 2018.) 

Kaupat Netflixin kanssa olivat ensimmäiset laatuaan, vaikka rikossarja Sorjonen myytiin 

Netflixiin vuotta aiemmin. Sorjosen sopimus koski kuitenkin vain paria kymmentä maata, 

esimerkiksi Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa ja Ruotsia (Åkman 2017). Opinnäytetyön tekohet-

kellä tuotannossa on myös Viaplay-suoratoistopalvelun tilaama ensimmäinen suomalainen 

alkuperäissarja, Cold Courage (Heikkinen 2019). 

 

Suoratoistopalveluiden lisääntyminen, ja eri suoratoistopalveluiden ja kanavien keskinäinen 

kilpailu laadukkaasta sisällöstä on lisännyt draamasarjojen kysyntää räjähdysmäisesti. Suo-

messa draamasarjoja tuotetaan enemmän kuin koskaan. Myös kansainvälinen kiinnostus 

suomalaisia draamasarjoja kohtaan on lisääntynyt suurten Netflixin kaltaisten globaalien 

toimijoiden tarjotessa kansainvälistä levitystä myös Suomen kaltaisille pienen kielialueen 

maille (Medialogi 2018). Kansainvälistä kiinnostusta lisää myös kansainvälisille audiovisu-

aalisille hankkeille tarkoitettu audiovisuaalisen alan tuotantokannustin, jonka Business Fin-

land otti kokeiluun vuonna 2017 (Haila, Nyman, Rannikko & Valtakari 2018).  

 

Suomalaisten draamasarjojen tuotantobudjetit kasvavat nopeaa vauhtia kansainvälisen ra-

han lisääntyessä. Budjettien nopeaa kasvua kuvaa hyvin se, että opinnäytetyön alkuvai-

heessa Suomen toistaiseksi kalleimman draamatuotannon titteli oli Fire Monkeys -tuotan-

toyhtiön tuottamalla The White Wall -sarjalla (Laari 2019). Titteli siirtyi kuitenkin pian Via-

playn tilaamalle Cold Courage -draamasarjalle (Heikkinen 2019). Opinnäytetyön tekohet-

kellä toistaiseksi kallein suomalaisen draamasarja on siis kahdeksanosainen Cold Courage 

-rikosdraama, jonka tuotantobudjetti on tuotantoyhtiön oman ilmoituksen mukaan noin 9,6 

miljoonaa euroa. Summa käy ilmi Kainuun liitolle lähetetystä tuotantotukihakemuksesta. 

(Kainuun liitto 2018.) Sarjan jaksokohtainen budjetti on laskennallisesti siis yli miljoonaa 

euroa. Vasta noin viisi vuotta aiemmin tuotetun Nymfit-sarjan koko tuotantobudjetti oli 2,16 

miljoonaa euroa (Asikainen 2012). Sarjan jaksokohtainen budjetti 12-osaiselle sarjalle oli 

arviolta 180 000 euroa.  

 

Tuotantobudjettien kasvaessa ja sarjojen kansainvälistyessä julkisen rahoituksen merkitys 

tuotannoissa kasvaa. Aiemmin tuotannot ovat pärjänneet sillä rahalla, mitä on saatu, sillä 

sarjojen tekemisestä syntyvät kulut ovat olleet pienemmät. (Hentula 3.4.2019.) Suomessa 

julkista rahoitusta tarjoavat muun muassa Veikkauksen varoin toimiva Suomen elokuvasää-
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tiö, Suomen valtion rahoittama audiovisuaalisen alan tuotantokannustin ja kaupunkikohtai-

set kannustinjärjestelmät, joita Suomesta löytyy esimerkiksi Tampereelta. Rahoitusta suo-

malaiselle elokuvalle ja televisiosarjalle on voinut hakea myös pohjoismaista elokuva- ja 

televisiosarjatuotantoa tukevalta Nordisk Film & TV Fond:lta. Myös Euroopan komissio 

myöntää tukea itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiöille seitsenvuotisen Luova Eu-

rooppa -ohjelman Median alaohjelman kautta. Itsenäiset eurooppalaiset tuotantoyhtiöt voi-

vat hakea rahoitusta hankekehittelytuen ja televisiolevitystuen muodossa. Hankekehittely-

tukia ja televisiolevitystukea voidaan hakea niin draamasarjoille, animaatioille kuin doku-

menteillekin. (Luova Eurooppa -yhteyspiste/Media.) 

 

Luova Eurooppa -ohjelma alkoi vuonna 2014, ja käynnissä oleva ohjelmakausi päättyy 

vuonna 2020. Ohjelman uusi kausi on Euroopan komissiossa suunnitteilla, mutta sen sisäl-

löstä ei ole vielä yksityiskohtaista tietoa (Degerman 12.4.2019.) Ohjelman alusta alkaen 

suomalaiset fiktiotuotannot ovat menestyneet hyvin kilpailussa Luova Eurooppa -ohjelman 

hankekehittelytuista, jotka tarjoavat rahallista tukea sekä yksittäisten eurooppalaisten pro-

jektien kehittelylle että useamman hankkeen eli slaten kehittelylle. Hankekehittelytuki on 

siis tarkoitettu tuotantoa edeltäviin toimiin kuten tutkimukseen ja käsikirjoittamiseen. Enim-

millään tukea voi saada yksittäiselle fiktiohankkeelle 50 000 euroa ja slatelle 210 00 euroa 

(Luova Eurooppa -yhteyspiste/Media).   

 

Yksikään suomalainen draamatuotanto ei ole Luova Eurooppa -ohjelman aikana kuiten-

kaan saanut televisiolevitystukea (englanniksi TV Programming), jonka tarkoitus on tukea 

eurooppalaisten audiovisuaalisten tuotteiden levitystä EU-alueelle ja sen ulkopuolelle. Te-

levisiolevitystuella tuotantoyhtiöt voivat rahoittaa tuotannon aikaista ja jälkeistä työtä. Ruot-

salaiset tuotantoyhtiöt ovat saaneet ohjelman aikana televisiolevitystukea 14 draamatuo-

tannolle, ja tukimäärä on yhteensä lähes kahdeksan miljoonaa euroa.  

 

Televisiolevitystuen kautta haettavat tukimäärät ovat Luova Eurooppa -ohjelman suurimpia. 

Fiktiivinen draamatuotanto voi saada televisiolevitystukea 12,5 prosenttia sarjan koko tuo-

tantobudjetista, enimmillään tuki voi olla 500 000 euroa. Median alaohjelman jäsenmaiden 

yhteistuotannot, joiden tuotantobudjetti on yli 10 miljoonaa euroa voivat saada televisiolevi-

tystukea miljoona euroa. (Euroopan komissio 2018.) Suomalaisten draamasarjojen tuotan-

tobudjetteihin verrattuna televisiolevitystuen kautta haettavissa olevat summat ovat merkit-

täviä.  
 

Tässä opinnäytetyössä selvitän, miksi suomalaiset draamatuotannot menestyvät huonosti 

kilpailussa Euroopan komission myöntämästä televisiolevitystuesta. Opinnäytetyöni on tut-
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kimustyyppinen kehittämistyö, jossa pyrin Euroopan komission tilastojen avulla selvittä-

mään tekijöitä, jotka ovat edesauttaneet ruotsalaisten sarjojen menestymistä hakuproses-

sissa. Lisäksi tutkin suomalaisten tuotantoyhtiöiden mahdollisuuksia vastata televisiolevi-

tystuen monitahoisiin ja yksityiskohtaisiin hakukriteereihin. Opinnäytetyössäni nostan esiin 

ongelmakohtia, jotka hankaloittavat tuen hakemista Suomessa ja etsin ratkaisuja, jotka 

edesauttavat televisiolevitystuen saamista tulevaisuudessa.  

 

Tutkimustani varten käyn läpi Euroopan komission julkaisemia raportteja televisiolevitys-

tuen hakumääristä, hakijoista ja myönnetyistä tuista. Lisäksi tutkin ja avaan televisiolevitys-

tuen kymmensivuisia englanninkielisiä hakukriteerejä yksityiskohtaisesti. Opinnäytetyötäni 

varten olen haastattelut Suomen Luova Eurooppa/Media -yhteyspisteen toiminnanjohtajaa 

Kerstin Degermania sekä Yellow Film & TV:n fiktion vastaavaa tuottajaa Jarkko Hentulaa.  

 

Opinnäytetyöni on tehty toimeksiantona työnantajalleni Yellow Film & TV:lle, joka on yksi 

Suomen suurimpia tuotantoyhtiöitä.  
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2 Yellow Film & TV osana suomalaista tuotantoyhtiökenttää 

Yellow Film & TV on suomalainen itsenäinen tuotantoyhtiö, jonka toimialana on elokuvien 

ja televisio-ohjelmien tuotanto. Yellow Film & TV -osakeyhtiö perustettiin emoyhtiöksi Filmi-

teollisuus-konsernille vuonna 2008. Työntekijöidensä omistuksessa olevan yhtiön toimitus-

johtajana ja yhtenä vastaavista tuottajista toimii Olli Haikka. Yrityksen toimipaikka on Hel-

singin Kalasatamassa.  

 

Yellow Film & TV oli vuonna 2017 liikevaihtonsa perusteella Suomen kolmanneksi suurin 

tuotantoyhtiö. Edelle ylsivät MTV:lle sisällöntuotantoa tekevä Mediahub ja miljoonakaupat 

YouTuben kanssa tehnyt Rabbit Films (Niipola 2018). Vertailua varten on pyydetty Audio-

visual Producers Finland:lta eli APFI ry:lta vuoden 2017 viisi liikevaihdoltaan suurinta tuo-

tantoyhtiötä. Vertailu tehdään vuoden 2017 lukujen perusteella, sillä vuoden 2018 luvut ei-

vät ole kaikilta yhtiöiltä saatavilla tutkimuksen tekohetkellä.  

 

Viidestä liikevaihdoltaan suurimmasta tuotantoyhtiöstä vain Rabbit Films ja Yellow Film & 

TV ovat kotimaisia itsenäisiä tuotantoyhtiöitä. Itsenäisellä tuotantoyhtiöllä tarkoitetaan, että 

yhtiöt eivät toimi kansainvälisen emoyhtiön alaisuudessa.  

 

 
 

Kaavio 1.  Suomen viisi suurinta tuotantoyhtiötä liikevaihdon mukaan vuonna 2017. 

Tuotantoyhtiöiden järjestys saatu Audiovisual Producers Finland:lta eli APFI ry:lta. 

Tuotantoyhtiöiden liikevaihdot vuodelta 2017 on selvitetty yritysten Asiakastieto-sivuilta 

20.4.2019. 

 

Yellow Film & TV:n liikevaihto oli vuonna 2018 noin 22,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 

yli kolmanneksella edellisvuoden 16,6 miljoonasta eurosta. Liikevoittoa vuoden 2018 aikana 

kertyi vajaat 120 000 euroa. (Yellow Film & TV 2019.) 
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Yellow Film & TV työllisti vuonna 2018 lähes 50 vakituista työntekijää. Toimialan luonteesta 

johtuen palkkoja maksettiin vuoden 2018 aikana noin 1 300 henkilölle, mikä tekee Yellow 

Film & TV:stä merkittävän työnantajan audiovisuaalisella alalla. (Yellow Film & TV 2019.) 

 

Yritys on erikoistunut käsikirjoitetun draaman ja käsikirjoittamattoman komedian tuotantoon. 

Yellow Film & TV:n tuottamia elokuvia ja sarjoja ovat muun muassa Juice-elokuva, Syke, 

Keisari Aarnio, Villi kortti ja Putous. Yellow Film & TV:n ja saksalaisen Bavaria Fiction  

-tuotantoyhtiön yhteistuotanto Ivalo (englanniksi Arctic Circle) on Yellow Film & TV:n en-

simmäinen kansainväliseen levitykseen tuotettu sarja. Sarja sai ensi-iltansa Elisa Viihde  

-suoratoistopalvelussa loppuvuodesta 2018. Sarja esitetään vuonna 2020 myös Ylen kana-

villa. Elisa Viihteen ja Ylen lisäksi sarja on myyty esimerkiksi Saksaan, Hollantiin ja Espan-

jaan (Hentula 3.4.2019). 
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3 Draamasarjan rahoitus Suomessa  

Suurimpien suomalaisten draamasarjojen tuotantobudjetit liikkuvat viiden ja vajaan kymme-

nen miljoonan euron välillä. Suomalaisten kansainvälisrahoitteisten sarjojen jaksokohtaiset 

budjetit vaihtelevat 300 000 euron ja miljoonan euron välillä (Hentula 3.4.2019). Vaikka bud-

jetit Suomessa kasvavat, ovat ne vielä pieniä verrattuna esimerkiksi menestyssarja Game 

of Thronesin ensimmäisen kauden tuotantobudjettiin, jonka sanotaan olleen 50–60 miljoo-

naa dollaria (Goldberg 2011). Koko tuotantokauden budjetti euroina oli 44,5–53,3 miljoonaa 

euroa. Jaksokohtainen budjetti 10-osaisella tuotantokaudella oli laskennallisesti siis noin 4–

5 miljoonaa euroa eli lähes viisinkertainen Cold Courage -sarjan arvioituun jaksokohtaiseen 

budjettiin verrattuna.  

 

Draamasarjan rahoitukseen on useita malleja. Perinteisin malleista on, että sarjan rahoitus 

aloitetaan kotimaan markkinoilta. Tässä tapauksessa sarjalle hankitaan ostaja kotimaasta 

ennen kansainvälisen rahoituksen hankkimista. Enenevässä määrin draamasarjan rahoitus 

aloitetaan kuitenkin kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainvälisellä kiinnostuksella pyritään 

houkuttelemaan mukaan kotimaisia rahoittajia, jotka eivät muuten olisi kiinnostuneet hank-

keen rahoituksesta. Netflixin ja HBO:n kaltaiset suuret kansainväliset suoratoistopalvelut 

mahdollistavat myös sen, että yksi tilaaja maksaa koko tuotannon, jolloin sarjalla ei ole ko-

timaan markkinaa ollenkaan. (Hentula 3.4.2019.)  

 

Suomessa kansainvälisen draamasarjan rahoitus aloitetaan yleisimmin kotimaan myynnillä. 

Tässä tapauksessa sarjan rahoituspohja voi rakentua seuraavista elementeistä: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomalainen kanava tai suoratoistopalvelu ostaa esitysoi-
keudet sarjaan. Kanavat ja suoratoistopalvelut voivat läh-

teä suuriin draamahankkeisiin myös yhdessä, jolloin toinen 

rahoittaja ostaa sarjan ensiesitysoikeuden ja toinen ostaa 

toisen esitysikkunan. Sarjan ensiesitysoikeuden ostaja on 
sarjan päärahoittaja ja toisen esitysikkunan ostanut mak-

saa sarjasta vähemmän, mutta pääsee esittämään sarjaa 

vasta sopimuksessa sovitun pitkän ajanjakson jälkeen.  

 

Tuotantoyhtiöt sijoittavat draamahankkeisiin myös itse. 

Tämä sijoitus on usein heidän omaa työpanostaan.  
 

 

Kansainvälisissä yhteistuotannoissa osatuottajamaat myy-

vät sarjaa suomalaisten tavoin omille kotimaan markkinoil-

leen: kanaville ja suoratoistopalveluille. 
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Kaavio 2. Fiktiotuotannon perinteinen rahoituspohja (Hentula 3.4.2019). 

 

3.1 Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin 

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin (lyhyemmin av-tuotantokannustin) on 25 prosentin 

maksuhyvitys Suomessa toteutuneista audiovisuaaliseen kansainväliseen tuotantoon liitty-

vistä kustannuksista (Business Finland). Tuotantokannustin on Suomen valtion rahoittama 

tukijärjestelmä, jonka varat tulevat Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Työ- ja elinkeino-

ministeriöltä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 10). Business Finland alkoi jakaa audiovi-

suaalisen alan tuotantokannustinta vuonna 2017.  

 

Av-tuotantokannustimen tavoitteena on audiovisuaalisen sektorin liiketoiminnan kasvu, 

kansainvälistyminen ja osaamisen kehittyminen (Suomen elokuvasäätiö 2018). Tuotanto-

kannustin lisää Suomen houkuttelevuutta kuvauspaikkana, sillä kansainväliset tuotannot 

hakeutuvat maihin, joissa kannustinjärjestelmä on käytössä. Kannustimella halutaan myös 

helpottaa suomalaisten yritysten pääsyä osaksi kansainvälisiä yhteistuotantoja. (Haila, Ny-

man, Rannikko, Valtakari 2018.) Kansainvälisiä yhteistuotantoja ovat sarjat ja elokuvat, 

jotka on tehty yhteistyössä yhden tai useamman eri maan tuotantoyhtiön kanssa. Yhteis-

tuotantosopimus voi olla myös ulkomaalaisen kanavan kanssa. (Hemilä 2004, 7–8).  Av-

tuotantokannustin on Suomessa pilottivaiheessa ja kokeilu päättyy vuonna 2019. Tuotan-

tokannustimen jatkosta on päätettävä tulevissa hallitusneuvotteluissa (House of Lapland). 

 

Tuotantokannustin hyvittää kustannuksia, jotka ovat syntyneet audiovisuaalisten teosten 

tuotannosta Suomessa. Mukaan luetaan myös tuotantoa edeltävät vaiheet ja jälkituotanto. 

Draamasarjalle voi hakea tukirahoitusta esimerkiksi Suo-

men elokuvasäätiöltä, Nordisk Film & TV Fond:lta, Eurima-
gesista, ja Luova Eurooppa -ohjelman Median alaohjel-

masta. 

 
Kansainvälinen myyntiyhtiö ostaa oikeudet draamasarjan 
kansainväliseen myyntiin. Levitysyhtiö voi myydä sarjaa 

myös ennakkoon, jolloin myynnistä saatu raha lasketaan 

osaksi sarjan rahoitusta.  
 

 
Eri maissa voi olla käytössä omat maan sisäiset ja alueel-

liset tuotantokannustinjärjestelmät. Business Finlandin tuo-
tantokannustimen lisäksi myös kaupungit voivat Suomessa 

antaa rahoitusta draamasarjan tekemiseen. Esimerkiksi 

Tampereen kaupunki tukee Tampereella kuvattuja audiovi-
suaalisia sisältöjä. 
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Av-tuotantokannustimen piiriin kuuluvia kustannuksia ovat esimerkiksi henkilökunnan pal-

kat ja tuotantoon liittyvät tavara- ja palveluostot sekä laite- ja tilavuokrat. Sekä työntekijöiden 

että yritysten on oltava verovelvollisia Suomessa. (Business Finland.) 

 

Av-tuotantokannustimeen oikeutettujen tuotantojen kokonaisbudjetti ja tuotannon Suo-

messa syntyneiden kulujen vähimmäisvaatimukset ovat määritelty alla olevassa kaaviossa.  

 

  
Kuva 1. Rahoituksen vähimmäsivaatimukset audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen 

hakemiseen. Kuvakaappaus Business Finlandin nettisivuilta. Kuvakaappaus otettu 

9.3.2019. 

 

Suomessa syntyneiden kustannusten määrä saa olla enintään 80 prosenttia tuotannon ko-

konaisbudjetista, loput 20 prosenttia kustannuksista on tultava ulkomailta. Kansainvälinen 

rahoitus voi olla peräisin ulkomaiselta levittäjältä, jakelijalta, osatuottajalta tai muulta yksi-

tyiseltä rahoittajalta. (Business Finland.) 

 

Tuotantokannustimen määrä on ollut pilottivaiheessa vuosittain 10 miljoonaa euroa. Budjetti 

on pieni, minkä vahvistaa se, että koko potti on jaettu vuosina 2017 ja 2018 jo puolessa 

välissä vuotta. (Haila, Nyman, Rannikko & Valtakari 2018.) Kysyntää olisi siis paljon enem-

män kuin rahaa on jaossa. Av-tuotantokannustimen ensimmäisenä toimintavuonna rahaa 

jaettiin yhteensä 18 eri tuotantoyhtiölle ennen sen loppumista. Vuonna 2018 tuotantokan-

nustimesta rahaa riitti 15 tuotantoyhtiölle. (Business Finland.) Kehitys kertoo siitä, että Suo-

messa tehtävien av-tuotantojen budjetit ovat kasvaneet vuosina 2017 ja 2018.  
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Business Finlandin toteuttaman väliselvityksen perusteella tuotantokannustimella on rat-

kaiseva merkitys av-alan kansainvälistymiselle. Suoria vaikutuksia av-tuotantokannusti-

mesta ovat olleet tuotantojen koon kasvu, laadun paraneminen ja kansainvälistyminen, 

joka vaikuttaa positiivisesti katsojalukuihin ja tuottoihin. (House of Lapland.) 

 

”Vaikka ulkomaisten tuotantojen saamisessa Suomeen on onnistuttu tois-

taiseksi heikommin kuin kotimaisten tuotantojen rahoituksessa, tuotantokan-

nustimella on ollut ratkaiseva merkitys sille, että suomalainen yritys on pääs-

syt mukaan kansainvälisiin yhteistuotantoihin” (House of Lapland). 

 

3.2 Suomessa tehtävät draamatuotannot kansainvälistyvät 

Muun muassa mediatutkimusta tekevä yritys Medialogi Oy tuotti vuoden 2018 audiovisu-

aalisen sisältöalan Media ja Message -konferenssiin selvityksen tuotantoyhtiöiden kan-

sainvälisestä toiminnasta. Tutkimuksessa selvitettiin tuotantoyhtiöittäin viiden viime vuo-

den aikana ulkomaille myydyt tv-ohjelmat ja formaatit sekä kansainväliset yhteistuotannot. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaiset tuotantoyhtiöt toimivat kansainvälisesti ja erityi-

sesti suomalainen draama kiinnostaa ulkomailla.  Nimenomaan suomalainen draamatuo-

tanto toimiikin vipuvoimana suomalaisen audiovisuaalisen alan kansainvälistymiselle. 

(Medialogi 2018.) 

 

 
Kuva 2. Kuvakaappaus Medialogi Oy:n julkaisemista tutkimustuloksista suomalaisten tuo-

tantoyhtiöiden kansainväliseen toimintaan liittyen. Kuvakaappaus otettu 19.4.2019. 
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Cannesissa järjestettävä MIPTV -tapahtuma on vuosittain järjestettävä maailman suurin 

TV-alan messutapahtuma, jossa esitellään audiovisuaalisen alan uusimpia trendejä. Suo-

malaiset sarjat ovat saaneet viime vuosien aikana hyvin jalansijaa kansainvälisellä draama-

areenalla. (Suomalainen 2019.) Vuonna 2018 MipDrama Buyers Summitissa oli esillä kaksi 

suomalaista draamasarjaa, Bullets ja Ivalo (Arctic Circle). Yhteensä 450 kansainvälisestä 

ostajasta koostuva joukko antoi Bullets-sarjalle Coup de Coeur -tittelin vuoden kiinnosta-

vimpana uutena sarjana. (Suomalainen 2018.) Vuonna 2019 MipDrama Buyers Summitissa 

oli esillä suomalainen draamasarja Nyrkki, joka tuo kylmän sodan aikaisen vakoojatarinan 

Helsinkiin (Suomalainen 2019). 

 

Suomalaiset draamasarjat ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta vasta viime vuosien 

aikana. Muissa Pohjoismaissa kansainvälisesti menestyneitä sarjoja on jo lukuisia. Tans-

kalainen rikossarja Rikos, ruotsalais-tanskalainen Silta ja norjalainen Skam nousivat ilmes-

tyessään kansainvälisiksi suosikeiksi.  

 

Rikos-sarja (tanskaksi Forbrydelsen) sai ensi-iltansa Tanskassa 2007, jonka jälkeen sarjaa 

on näytetty yli 120 maassa. Sarja on voittanut Britanniassa Bafta-palkinnon parhaana kan-

sainvälisenä sarjana vuonna 2011 (Internet Movie Database). Rikos-sarjasta on esitetty re-

make (remake = käsikirjoitetusta sarjasta tehty uusi, paikalliseen kulttuuriin sopeutettu ver-

sio) Yhdysvalloissa vuonna 2011 nimellä The Killing (suomeksi Jälkiä jättämättä) (Lyall 

2011). Silta-sarjan (ruotsiksi Bron, tanskaksi Broen) ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin 

vuonna 2011. Sarjan esitysoikeudet on myyty yli 180 maahan (Sahlin 2017). Sillasta on 

tehty muun muassa brittiläis-ranskalainen remake The Tunnel, joka sijoittuu Iso-Britannian 

ja Ranskan väliseen eurotunneliin (Blunkett 2013). Nuorille suunnatun Skam-sarjan ensim-

mäinen jakso nähtiin Norjassa vuonna 2015, ja sarjasta on tehty remake-versiot muun mu-

assa Italiassa, Saksassa ja Alankomaissa (Roxborough 2017.) Pohjoismaissa sarja on 

nähty yleisradioyhtiöiden kanavilla (Espeseth-Andresen, 30–31). 

 

Vaikka Sillan ja Skamin kaltaiset kansainvälisesti hittidraamat antavat odotuttaa itseään, on 

remakeja tehty ulkomailla myös suomalaisista sarjoista. Moskito Televisionin draamasar-

jasta Mustat Lesket on tehty uudet versiot muun muassa Meksikossa, Virossa ja Tsekeissä 

(IMDb). Lisäksi Viasatin omistamat Viaplay ja TV3 ovat tuottaneet sarjasta uuden version 

nimellä Black Widows (Nelonen 2015). Yellow Film & TV:n sairaaladraamasarja Sykkeestä 

on tehty remake-versiot Ruotsissa, Slovakiassa ja Slovenissa (Yellow Film & TV.) 
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4 Luova Eurooppa 2014–2020 

Luova Eurooppa -ohjelma (englanniksi Creative Europe) on Euroopan unionin seitsenvuo-

tinen hanke eurooppalaisen kulttuurialan, audiovisuaalisen alan ja luovien alojen euroop-

palaisen yhteistyön tukemiseen (Opetushallitus). Vuonna 2014 alkanutta ohjelmaa hallinnoi 

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto. Käynnissä oleva ohjelma 

yhdistää aiemmin omina tukiohjelminaan toimineet kulttuurin ja median tukiohjelmat (Ulko-

ministeriö 2014).  

 

Luova Eurooppa -ohjelman tarkoitus on vaalia Euroopan kulttuurin kirjoa ja edistää kulttuu-

rista ja kielellistä moninaisuutta. Tavoitteena on avata luovan alan toimijoille kansainvälisiä 

mahdollisuuksia, markkinoita ja yleisöä. Tehtävänä on auttaa eurooppalaista kulttuurialaa 

sekä luovaa alaa sopeutumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon. (Luova Eurooppa -yhteys-

piste/Media.) Lisäksi ohjelmalla halutaan antaa aloille mahdollisuus talouden kasvuun, edis-

tää alan kestävää kasvua, lisätä työpaikkoja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta (Euroopan 

komissio). 

 

Ohjelmaan kuuluvat EU:n 28 jäsenmaan lisäksi Euroopan talousalueen maista Norja ja Is-

lanti. Lisäksi ohjelmamaihin lasketaan 11 Euroopan unionin ulkopuolista valtiota muun mu-

assa Albania, Georgia ja Ukraina. EU:n ulkopuoliset maat saavat osallistuvat ohjelmaan 

Euroopan komission päättämin reunaehdoin. Esimerkiksi Armenia saa osallistua ohjel-

massa vain Kulttuurin alaohjelman hakukierroksiin. (Euroopan komissio.) 

 

Seitsenvuotisen ohjelmakauden budjetti on yhteensä 1,46 miljardia euroa. Kulttuurin alaoh-

jelma kattaa kokonaisbudjetista vajaan kolmanneksen (31 %). Euroopan unioni tukee Kult-

tuurin alaohjelmaa laskennallisesti siis noin 453 miljoonalla eurolla. Vuositasolla tukisumma 

on vajaat noin 65 miljoonaa euroa. Rahoilla tuetaan luovien alojen kulttuurillista toimintaa 

ja eurooppalaista yhteistyötä. Lisäksi Luova Eurooppa -ohjelman monialainen toimintalinja 

rahoittaa kulttuurialan ja luovien alojen lainantakausta yhteensä arviolta 121 miljoonalla eu-

rolla. Lainatakausvälinettä hallinnoi Euroopan investointirahasto. (Opetushallitus 2018.) 

Kulttuurin ja Median alaohjelmille osoitettavien tukimuotojen ohella rahoitetaan myös esi-

merkiksi EU:n kulttuurialan palkintoja ja Euroopan kulttuuripääkaupunkeja (Luova Eu-

rooppa -yhteyspiste/Media). Yhteensä lainatakausväline ja muu rahoitus kattaa seitsenvuo-

tisesta budjetista 13 prosenttia eli noin 190 miljoonaa euroa (Opetushallitus 2018.)  

 

Tässä opinnäytetyössä keskityn tutkimaan Median alaohjelmaa, joka on alaohjelmista suu-

rin. Se kattaa Luova Eurooppa -ohjelman budjetista yli puolet (56 %) (Luova Eurooppa  
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-yhteyspiste/Media). Median kokonaisbudjetti on siis arviolta noin 818 miljoonaa euroa ja 

vuosittain Euroopan unioni tukee audiovisuaalisia alaa lähes 117 miljoonalla eurolla.  

 

 
Kaavio 3. Luova Eurooppa -ohjelman budjetin jakautuminen (Luova Eurooppa -yhteys-

piste/Media). Rahasummat laskettu ohjelman kokonaisbudjetista ja pyöristetty miljoonien 

tarkkuudelle. 
 

4.1 Median alaohjelma 

Luova Eurooppa -ohjelman Median alaohjelma (lyhyemmin Media) tarjoaa tukea eurooppa-

laisille audiovisuaalisen alan toimijoille. Alaohjelma kattaa yhteensä 13 audiovisuaaliselle 

alalle tarkoitettua tukimuotoa, jotka ovat: 

- hankekehittelytuki fiktioille, animaatiolle ja dokumenteille 

- hankekehittelytuki peleille 

- televisiolevitystuki 

- tuki yhteistuotantorahastoille 

- koulutustuki 

- festivaalituki 

- automaattinen levitystuki teatterielokuvien levittäjille 

- harkinnanvarainen levitystuki teatterielokuvien levittäjille 

- tuki myyntiagenteille 

- tuki elokuvateatteriverkostoille 

- yleisötyö/elokuvakasvatus 

- myynninedistämisen tuki 

- Online Distribution -tuki 
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Yhteistä kaikille tukimuodoille on, että niiden tarkoituksena on vahvistaa, kehittää ja mark-

kinoida eurooppalaista kulttuuria ja alueen monimuotoisuutta. Tuella kannustetaan euroop-

palaisia audiovisuaalisen alan toimijoita kansainväliseen yhteistyöhön. Päämääränä on li-

sätä eurooppalaisen audiovisuaalisen sektorin kilpailukykyä Euroopassa ja sen ulkopuo-

lella. Lisäksi tukimuodoilla halutaan vahvistaa alan kestävää kehitystä ja saada eurooppa-

laisille av-tuotteille uusia yleisöjä. Erityisesti halutaan tukea lapsille, nuorille, kehitysvam-

maisille ja vähemmistöille suunnattua audiovisuaalista työtä. (Euroopan komissio, 24–25.) 

 

Median alaohjelman seitsenvuotinen budjetti on 56 prosenttia koko ohjelman budjetista eli 

noin 818 miljoonaa euroa. Vuositasolla tämä tarkoittaa, että jaossa on rahaa lähes 117 mil-

joonaa euroa, joka jakaantuu tukimuotojen kesken. Eri tukimuotojen vuosittainen budjetti 

vaihtelee suuresti. Festivaalituen budjetti on vuonna 2019 3,2 miljoonaa euroa. (Luova Eu-

rooppa -yhteyspiste/Media). Televisiolevitystuen vuoden 2019 budjetti on festivaalitukeen 

verrattuna yli nelinkertainen:13,5 miljoonaa euroa (Luova Eurooppa -yhteyspiste/Media). 

 

Tukimuodosta riippuen tukea voivat hakea muun muassa tuotantoyhtiöt, elokuvafestivaalit, 

pelifirmat, elokuvalevittäjät ja media-alan koulutuksesta vastaavat tahot. Tukeen oikeutetut 

audiovisuaalisen sektorin toimijat voivat hakea tukea Euroopan komission määrittelemien 

hakukierrosten aikana. Hakukierroksia on Median alaohjelmassa vuosittain yhdestä kah-

teen. Tukea haetaan online-lomakkeella Euroopan komission Koulutuksen, audiovisuaa-

lialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivujen kautta. (Luova Eurooppa -yhteyspiste/Me-

dia.) 

 

4.1.1 Televisiolevitystuki 

Televisiolevitystuki yksi kolmesta suoraan eurooppalaisille audiovisuaalisen alan tuotanto-

yhtiöille kohdennetusta tukimuodosta. Televisiolevitystuen lisäksi tuotantoyhtiöt voivat ha-

kea tukea hankekehittelyyn joko yksittäisille projekteille tai useammalle suunnitteilla olevalle 

hankkeelle. (Luova Eurooppa -yhteyspiste/Media.) Tässä opinnäytetyössä keskityn tutki-

maan televisiolevitystukea, jonka hakemisessa suomalaiset ovat menestyneet hankekehit-

telytukeen verrattuna selkeästi heikommin. Suomalaiset animaatiot ja dokumentit ovat oh-

jelman aikana saaneet televisiolevitystukea, mutta draamasarjalle tarkoitettu levitystuki an-

taa odotuttaa itseään. 

 

Televisiolevitystuki on itsenäisille tuotantoyhtiöille suunnattu tukiohjelma, joka on tarkoitettu 

eurooppalaisille fiktio-, dokumentti- tai animaatioelokuville ja -sarjoille. Tuen saamisen edel-

lytyksenä on, että hanke on tarkoitettu tv-levitykseen ja sen levitysoikeudet on myyty vähin-

tään kolmen eri Luova Eurooppa -jäsenmaan televisiokanavalle. Mukaan lasketaan myös 
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VOD- ja SVOD -alustat. (Luova Eurooppa -yhteyspiste/Media.) VOD-alustalla (video on de-

mand) tarkoitetaan suoratoistoalustoja, joilla voi kuluttaa videosisältöä missä ja milloin ta-

hansa. SVOD-alustat (subscription video on demand) ovat Netflixin ja Elisa Viihteen kaltai-

sia maksullisia VOD-palveluita, mutta palvelun hyödyntäminen vaatii kirjautumisen ja pie-

nen kuukausimaksun maksamisen. VOD -palveluihin lukeutuvat myös mainosrahoitteiset 

YouTuben, Ruudun ja mtv:n kaltaiset AVOD-alustat (advertising video on demand) ja yksit-

täisen tuotteen, kuten elokuvan, vuokraamiseen pohjautuvat TVOD-alustat (transactional 

video on demand) kuten Amazon. (Cammish 2016.) 

 

Televisiolevitystuen tarkoituksena on tukea eurooppalaisten audiovisuaalisten tuotteiden 

levitystä EU-alueelle ja sen ulkopuolelle. Lisäksi tuella halutaan helpottaa tuotantoyhtiöiden 

eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Päämääränä on antaa lisäkapasiteettia tuo-

tantoyhtiöille kehittää vahvoja eurooppalaisia hankkeita, joilla on mahdollisuus saavuttaa 

uusia yleisöjä. Lisäksi tuella halutaan kannustaa kanavia ja suoratoistopalveluita sijoitta-

maan rahaa laadukkaan kansainvälisen sisällön tekemiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään 

projekteihin, joissa on innovatiivisia lähestymistapoja sisältöön ja rahoitukseen. (Euroopan 

komissio 2019, 88.) 

 

Televisiolevitystuen budjetti vuonna 2019 on 13,5 miljoonaa euroa. Tukea voi hakea tekeillä 

olevalle tuotannolle, joka täyttää seuraavat hakukriteerit (Luova Eurooppa -yhteyspiste/Me-

dia): 

- Draamaelokuva- tai -sarja, jonka vähimmäispituus on 90 minuuttia (Tukea voi ha-

kea myös toiselle ja kolmannelle tuotantokaudelle.) 

- Animaatio-ohjelma tai -sarja, jonka vähimmäispituus on 24 minuuttia (Sarjan yk-

sittäiselle jaksolle ei ole pituusmääritelmää. Jatko-osille ei myönnetä tukea.) 

- Yksittäiselle dokumentille tai dokumenttisarjalle, jonka vähimmäispituus on 50 

minuuttia (Myöhemmät tuotantokaudet eivät kuulu tuen piiriin.) 

 

Haettavissa olevan tuen määrä vaihtelee sen perusteella, onko kyseessä draamatuotanto, 

animaatio vai dokumentti. Tukea on haettavissa 300 000 eurosta miljoonaan euroon. Hakija 

itse määrittelee haettavan summan, joka määräytyy hankkeen tuotantobudjetin mukaan 

seuraavan taulukon mukaisesti. 
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*Yhteistuotantona toteutettava draamasarja (1. tai 2. kausi), jonka tuotantobudjetti on yli 10 milj. eu-
roa ja sarja sisältää vähintään kuusi jaksoa voi saada tukea 10% tuotantobudjetista. Enimmillään 
tukimäärä on 1 milj. euroa.  
 

Kaavio 4. Televisiolevitystuen tuotantokohtaiset maksimimäärät (Euroopan komissio, 89).  

 
Hakukelpoiset televisiolevityshakemukset pisteytetään Euroopan komissiossa. Pisteitä an-

netaan muun muassa hankkeen laadun, rahoituksen kansainvälisyyden ja levitysstrategian 

perusteella. Lisää hankkeiden pisteytyksestä kohdassa 4.1.3. Hakemuksen pisteytys. 
 
Tuotantoyhtiöt voivat hakea televisiolevitystukea hakukierroksen aikana. Käynnissä oleva 

hakukierros sisältää kaksi hakuaikaa, joista toinen umpeutui joulukuussa 2018 ja toinen 

sulkeutuu toukokuussa 2019. Hakukierroksen budjetti jakautuu kahden hakuajan kesken 

niin, että 6 miljoonaa euroa jaetaan ensimmäisen hakuajan puitteissa ja loput 7,5 miljoonaa 

euroa toisen hakuajan yhteydessä. (Luova Eurooppa -yhteyspiste/Media.) 

 

Televisiolevitystuki maksetaan valituille hakijoille niin, että tuesta 60 prosenttia maksetaan 

noin 30 vuorokautta hakemuksessa ilmoitetun kuvausten alkamispäivän jälkeen. Loput tu-

esta maksetaan takautuvasti loppuraportoinnin jälkeen. (Euroopan komissio, 97.) 

 
4.1.2 Televisiolevitystuen hakukriteerit draamasarjoille 

Tässä opinnäytetyössä esitetyt televisiolevitystuen hakukriteerit ja hakemuksen pisteytyk-

seen liittyvät tiedot pohjautuvat opinnäytetyön tekohetkellä käynnissä olevan hakukierrok-

sen ohjeistuksiin. Euroopan komissio voi tehdä muutoksia hakuohjeisiin ja hakemusten pis-

teytyksiin hakukierroksittain. Opinnäytetyön pohjalla on vuoden 2019 ohjeistus, EACEA 

25/2018.  

 

Televisiolevitystukea hakevan tuotantoyhtiön on oltava Media-ohjelmaan kuuluva riippuma-

ton tuotantoyhtiö, joka toimii teoksen pääasiallisena tuottajana. Maiden välisissä yhteistuo-

tannoissa hakijan on oltava maasta, joka toimii ohjelman päätuottajana. Tuotantoyhtiöllä on 

oltava PIC-numero hakemuksen täyttämistä varten. Yhtiön PIC-numero on haettavissa Eu-

roopan komission portaalista. (Luova Eurooppa -yhteyspiste/Media.) 

 



 

 

16 

Fiktion on noudatettava aiemmin mainittuja pituuden vähimmäisvaatimuksia eli sarjan on 

oltava vähintään 90 minuuttinen. Tukea voidaan hakea fiktiivisten draamasarjojen kolmelle 

ensimmäiselle tuotantokaudelle. Tukea myönnetään vain fiktiotuotannoille, jotka ovat pää-

sääntöisesti suunnattu televisiolevitykseen. (Euroopan komissio, 90.) Elokuvateatterilevitys 

TV-esityksen jälkeen sallitaan. Televisiolevitystukea ei voi saada, mikäli tuotanto on saanut 

jo rahoitusta Eurimagesin, European Cinema Support Fundin, kautta (Euroopan komissio, 

92). 

 

Televisiolevitystuen hakeminen vaatii, että hakemuksen tekohetkellä fiktiotuotannon rahoi-

tuksesta on oltava jo vähintään puolet kasassa. Vähintään 50 prosenttia hankkeen koko 

rahoituksesta on oltava lähtöisin Median alaohjelman jäsenmailta. Tuottajan omaa sijoitusta 

ei lasketa mukaan tähän 50 prosenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen tv-

levitysoikeudet on myyty ennakkoon kanaville tai suoratoistopalveluille ja sopimukset kau-

poista ovat olemassa. Mukaan 50 prosenttiin lasketaan myös muu suora rahoitus, jota suo-

malaiset televisiotuotannot voivat saada esimerkiksi tukirahoituksena Suomen elokuvasää-

tiöltä tai yksittäisiltä rahoittajilta. (Euroopan komissio, 92.) 

 

Televisiolevitystukea voi hakea fiktiotuotannoille, jotka on myyty vähintään kolmelle eri tv-

yhtiölle tai suoratoistopalvelulle kolmeen Media-ohjelman eri jäsenmaahan. Yhden kanavan 

osuus koko hankkeen rahoituksesta voi olla enintään 70 prosenttia, eikä kanava saa olla 

päätuottajana tuotannossa. (Euroopan komissio, 91.) Suomen Luova Eurooppa/Media -yh-

teyspisteen toiminnanjohtaja Kerstin Degerman kuitenkin alleviivaa, että kolme kanavaa on 

tekninen vähimmäisvaatimus, joka tekee tuotannosta hakukelpoisen. Mikäli yksi kanava tip-

puu matkan varrella pois ja kaupat peruuntuvat, ei hakemusta voida enää hyväksyä mukaan 

tukikilpaan. Jo hakukelpoisuuden varmistamisen vuoksi mukana on hyvä olla enemmän 

kuin kolme maata. Suoraa keskiarvoa vaadittavien kanavien määrästä Degerman ei voi lu-

vata, sillä tukea saaneissa hankkeissa myytyjen kanavien määrä vaihtelee hakukierroksit-

tain. (Degerman 12.4.2019.) 
 

Joskus kolme kanavaakin voi riittää, jos esimerkiksi BBC (Iso-Britannian yleisradioyh-
tiö), ARTE (ranskalais-saksalainen julkinen yleisradioyhtiö) ja Yle lähtevät hankkee-

seen suurin osuuksin mukaan, niin yleensä se kertoo hankkeen kiinnostavuudesta. 

Mutta tämä on toki poikkeustilanne ja yleensä kanavia pitää olla enemmän. Voisin 

sanoa, että nykyään seitsemän kanavaa olisi sellainen määrä, jolla voisi menestyä. 

Osuuksien pitää olla hyviä, eikä mitään armosummia. (Degerman 12.4.2019.) 

 

Televisiolevitystukihakemus on jätettävä viimeistään ensimmäisenä kuvauspäivänä (Euroo-

pan komissio, 91). Hakijan on kiinnitettävä huomiota siis siihen, että kaikki hakemuksen 
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osiot Part A-F on täytetty, vaadittavat dokumentit liitetty ja hakemus lähetetty ennen varsi-

naisten kuvauspäivien alkamista ja hakukierroksen määräajan päättymistä. Hakemisen 

kohdalla on huomioitava, että hakuajan päättymisaika ilmoitetaan aina Brysselin aikana. 

Hakemista varten tiedossa täytyy olla hakemuksen pisteytyksessä huomioitavat tekijät, 

joista lisää kohdassa 4.1.3. Hakemuksen pisteytys. Huomioitavaa on myös, että sarjasta on 

oltava ensimmäinen traileri ennen ensimmäisen kuvauspäivän alkua.  

 

4.1.3 Hakemuksen pisteytys 

Valmiit hakemukset arvioidaan ja pisteytetään Euroopan komissiossa. Hakemukset esitel-

lään valitsijaraadille, joka koostuu komission jäsenistä ja alan eurooppalaisista ammattilai-

sista. Valitsijaraati pisteyttää hakemukset tarkkojen ja yksityiskohtaisten kriteerien perus-

teella. Hakemus voi saada enimmillään 100 pistettä ja rahaa jaetaan parhaat pisteet saa-

neille hakemuksille niin kauan kuin rahaa budjetissa riittää. Lisäksi hanke saa automaatti-

sesti viisi lisäpistettä, jos hankkeen kohdeyleisönä ovat lapset ja nuoret. Toiset viisi pistettä 

annetaan automaattisesti pienen ja keskisuuren tuotantokapasiteetin maille, joihin myös 

Suomi lasketaan mukaan. Lisäpisteet mukaan laskettuna hankkeen enimmäispistemäärä 

nousee siis 110 pisteeseen. (Degerman 12.4.2019.)  Pisteitä jaetaan alla olevan kaavion 

mukaan.  

 

 
*Lisäksi nuorelle yleisölle (alle 16-vuotiaille) suunnattu hanke saa automaattisesti viisi (5) lisäpistettä. 
Toiset viisi (5) lisäpistettä hanke voi saada, jos tuotantoyhtiö sijoittuu alhaisen tai keskisuuren tuo-
tantokapasiteetin maahan.  
 

Kaavio 5. Televisiolevitystukihakemuksen arvioinnissa käytettävät painopisteet ja pisteiden 

jakautuminen painotusten mukaan (Euroopan komissio, 93). 

 

Euroopan komissio määrittelee hakemuksen pisteytyksen ja pisteiden painotuksen neljän 

eri painopisteen mukaan (Euroopan komissio, 93–95). 
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1. Merkityksellisyys ja eurooppalainen lisäarvo 
 
Projektin rahoituksen eurooppalainen painotus: 0–15 pistettä  
Hanke saa pisteitä sen mukaan, kuinka paljon mukana on kansainvälistä rahoi-
tusta. Lisäksi pisteytetään tuottajan strategia ja tuotteen myyntiin käytetty vaiva. 
Pisteytyksessä arvioidaan myös rahoitusmallin innovatiivisuutta ja omaperäi-
syyttä.  
 
Eurooppalainen yhteistuotanto: 0–5 pistettä  
Loput 0–5 pistettä hanke saa sen mukaan, onko kyseessä yhteistuotanto Me-
dian alaohjelman jäsenmaiden välillä, kuinka luova työ jakautuu eri tuottajamai-
den kesken ja miten tuottajamaiden markkina-alueet eroavat toisistaan. 
 

2. Sisällön laatu ja toimet laadun parantamiseksi 
 
Hankkeen taiteellisuus: 0–15 pistettä 
Hanke pisteytetään muun muassa sen mukaan, kuinka innovatiivinen, omape-
räinen ja laadukas hanke on. Lisäksi arvioidaan pitchauksen ja trailerin laatua 
sekä tarinan mahdollisuutta jatko-osiin. 
 
Kokonaisvaltainen laatu ja hankkeen rahoitus: 0–5 pistettä 
Arvioidaan hankkeen budjetin soveltuvuutta projektin laatuun. Lisäksi pisteytyk-
sessä arvioidaan budjetin ja rahoituksen johdonmukaisuutta. 
 
Levittäjän osallisuus: 0–15 pistettä 
Hanke saa 0–15 pistettä levittäjän kokemuksen ja aiempien samankaltaisten 
projektien mukaan. Lisäksi arvioidaan levittäjän ottamaa riskiä ja rahallista 
osuutta projektissa.  
 
Levitysstrategia: 0–10 pistettä 
Hanke pisteytetään sen mukaan, kuinka johdonmukainen ja relevantti strategia 
on. Lisäksi arvioidaan, kuinka mahdollista hankkeen on päästä arvioituihin 
myyntilukuihin. 
 
Promootio- ja markkinointistrategia: 0–10 pistettä 
Pisteitä annetaan sen mukaan, kuinka hyvin strategia edistää hankkeen mark-
kinointia yleisölle ja kuinka hyvin siinä on huomioitu markkinoinnin eri keinot aina 
somemarkkinoinnista kanavan tuottamaan markkinointiin. 

 

3. Valmiin hankkeen levittäminen: 0–20 pistettä  
 
Hanke pisteytetään sen mukaan, kuinka laajan kansainvälisen levikin se voi le-
vittäjän kautta saada. Pisteytykseen vaikuttaa kanavien osalta se, kuinka laaja 
maantieteellinen ja kielialueellinen levikki hankkeelle voidaan taata. Pisteet ja-
kautuvat maiden mukaan ja suomalaiset hakemukset saavat automaattisesti vä-
hintään viisi pistettä: 
 
Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Iso-Britannia 1–20 pistettä 
 
Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Irlanti, Norja, 
Alankomaat, Puola, Ruotsi ja Sveitsi  5–20 pistettä 
 
Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, 
Kypros, Tsekki, Viro, Pohjois-Makedonia, 
Kreikka, Unkari, Islanti, Latvia, Liettua, Luxemburg,  
Malta, Montenegro, Portugali, Romania, Serbia,  
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Slovakia, Slovenia   10–20 pistettä 
 
Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, kuinka suuren rahallisen panoksen kanava 
antaa: mitä suurempi taloudellisen panoksen kanava antaa, sitä suuremman pis-
temäärän hakemus voi saada. 

 
4. Projektin työryhmän laatu: 0–5 pistettä 

Työryhmä pisteytetään sen mukaan, mikä on luovan työryhmän ja tuotantotiimin 
kokemus, potentiaali ja soveltuvuus projektiin.  
 
Automaattiset lisäpisteet 

• Nuorelle yleisölle (alle 16-vuotiaille) suunnattu hanke saa automaattisesti 
viisi (5) lisäpistettä. 

• Toiset viisi (5) lisäpistettä hanke voi saada, jos hakija edustaa pientä tai 
keskikokoista tuotantokapasiteetin maata. Tähän ryhmään luetaan kaikki 
muut jäsenmaat paitsi Espanja, Iso-Britannia, Italia, Saksa ja Ranska. 
 

 

4.1.4 Kanavien määrä ja eurooppalainen levikki tuovat eniten pisteitä  

Vaikka televisiolevitystukihakemusia arvioidaan yksityiskohtaisesti usealta lopputulokseen 

vaikuttavalta kantilta, on valmiin hankkeen levittämiseen painottuva pisteytys edelleen rat-

kaiseva tekijä. Tämä jo siitäkin syystä, että hakemukselta vaaditaan vähintään kolme en-

nakkoon myytyä Median alaohjelman jäsenmaan kanavaa, jotta se hyväksytään mukaan 

hakukilpaan. Ennakkomyynnin merkitystä on ohjelman aikana vähennetty ja ennakkomyyn-

nistä saatavaa pistemäärää laskettu (Degerman 12.4.2019). Valmiin hankkeen levitys kat-

taa edelleen kuitenkin viidenneksen kaikista mahdollisista pisteistä.    

 

Ennakkoon myytyjen kanavien määrien lisäksi kanavien maantieteellisellä jakautumisella 

on painoarvoa. Televisiolevitystukea halutaan antaa sarjoille, jotka saavat mahdollisimman 

laajan eurooppalaisen levikin. Tärkeää hakemuksen menestymisen kannalta siis on, että 

sarja saadaan myytyä muillekin kuin naapurimaille. Suomen kohdalla tyypillinen esimerkki 

on, että sarja on kotimaan markkinoiden lisäksi myyty naapurimaihimme Ruotsiin ja Viroon. 

Kolme kanavaa, joiden maantieteellinen jakautuminen on minimaalista ei riitä hakemuksen 

menestymiseen. (Degerman 12.4.2019.) 

 
Televisiolevitystukea varten on hyvä kerätä laajasti eri kanavia. Jos myytynä on jo 
esimerkiksi Pohjoismaat ja Saksa, niin mukaan voisi ottaa vielä esimerkiksi Kroatian 

tai Kreikan, jotka voisivat tulla mukaan pienemmillä osuuksilla.  Näin sarjalle saadaan 

niin sanottu geographical spread, mitä hakemuksilta haetaan. (Degerman 4.2.2019.) 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyön tutkimuskysymys löytyy jo opinnäytetyön otsikosta. Tutkimuksen päämäärä 

on selvittää, miksi suomalaiset draamatuotannot eivät saa Euroopan komission myöntä-

mää televisiolevitystukea. Aiempaa tutkimustietoa ei aiheesta ole, joten tutkimus voi par-

haimmillaan selventää televisiolevitystuen hakuprosessia ja edesauttaa tuen saantia Suo-

meen.  

 

Tutkimus on yhdistelmä kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta ja sisällönanalyysiä. Tut-

kimuksessa vertaillaan Suomesta ja Ruotsista tulleiden hakemusten määriä, ja maihin 

myönnettyjen tukien määrää verrataan kvantitatiivisesti. Lisäksi tutkimuksessa pyritään si-

sällönanalyysin keinoin selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että naapurimaamme 

Ruotsi on menestynyt televisiolevitystuen hakemisessa paljon Suomea paremmin.  

 

Ruotsi on sopiva tutkimuskohde, sillä se kuuluu televisiolevitystuen hakukriteereissä Suo-

men kanssa samaan keskikokoisen tuotantokapasiteetin maiden kastiin, joten lähtökohdat 

hakemusten pisteytykselle ovat samat. Toisena Pohjoismaana Ruotsi on myös hyvä ver-

tailukohde, sillä kulttuurit ja toimintamallit ovat verrattavissa keskenään, vaikka Ruotsissa 

audiovisuaalisen alan tuotantokapasiteetti onkin Suomea suurempi ja sarjojen tuotanto-

budjetit ovat suuremmat.  

 

Euroopan komissio julkaisee hakukierroksittain eri maista tulleiden televisiolevitystukiha-

kemusten määrän nettisivuillaan. Televisiolevitystuen kohdalla hakukierrosten kaksi eri 

hakuaikaa on raportoitu omina tiedostoinaan. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka 

paljon Suomesta ja Ruotsista on haettu televisiolevitystukea viimeisten kolmen vuoden eli 

vuosien 2016–2018 hakukierrosten aikana, ja kuinka moni hakemuksista on mennyt läpi. 

Määrät on saatu laskemalla yhteen eri hakukierrosten tulokset vuosilta 2016, 2017 ja 

2018. Tutkimuksessa vertaillaan kvantitatiivisesti eli määrällisesti Suomesta ja Ruotsista 

tulleiden hakemusten määriä ja hyväksyttyjä hakemuksia keskenään.  

 

Sisällönanalyysi on toteutettu käymällä läpi Euroopan komission julkaisemia raportteja. 

Luova Eurooppa -ohjelman tuloksia julkaistaan Euroopan komission nettisivulle hakukier-

roksittain ja raportit ovat sivuilla kaikkien luettavissa. Tutkimusta varten on käyty läpi ra-

portteja, jotka pitävät sisällään televisiolevitystuen hakukierrosten tuloksia: kaikki tukea 

saaneet hankkeet hakukierroksittain, myönnetyn tukisumman määrän ja tietoja rahoite-

tuista projekteista. Euroopan komissio ylläpitää katsausta Luova Eurooppa -ohjelmalla ra-

hoitetuista hankkeista, joka sisältää tietoa vuosittain eri tukiohjelmien kautta rahoitetuista 
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hankkeista. Tutkimustuloksien hankkimisessa on hyödynnetty tätä Creative Europe Pro-

jects Overview -dokumenttia, josta voi Excel-ohjelmalla suodattaa haluamansa tiedot. Tut-

kimustulokset pohjautuvat 27.1.2019 päivitettyyn tiedostoon. 

 

Creative Europe Projects Overview -exceltiedosto sisältää lähes 2500 riviä, joista tutki-

musta tehdessä on rajattu mukaan vain televisiolevitystukea koskevat hakemukset, joissa 

Ruotsi on ollut hakemassa tukea. Mukaan on otettu myös Ruotsin koordinoimat yhteistuo-

tannot. Otanta koostuu kaikista vuosien 2014–2018 aikana Ruotsiin myönnetyistä tuista. 

Koska tutkimus kohdistuu draamatuotantoihin, on dokumentti- ja animaatiosarjat suljettu 

datan ulkopuolelle. Projektin sisällön ja genren selvittämisessä on hyödynnetty ”Project 

Summary” -osion tiivistelmiä hankkeiden sisällöstä. Hankkeen sisältöä on myös verrattu 

myönnetyn rahoituksen määrään sillä oletuksella, että draamatuotannot saavat eniten ra-

hoitusta. Lisäksi hankkeiden sisällön ja genren selvittämisessä on hyödynnetty sarjojen 

Internet Movie database eli IMDb-sivuja. Tutkimuksessa on hyödynnetty IMDb:n maksul-

lista Pro-versiota. 

 

 
 
Kuva 3. Kuvakaappaus Euroopan komission julkaisemasta Creative Europe Projects 

Overview-dokumentista, johon on otettu mukaan kaikki ruotsalaiset draamasarjat, jotka 

ovat saaneet televisiolevitystukea ohjelman aikana. Kuvakaappaus otettu 21.4.2019. 

 

Ennakkoon myytyjen kanavien määriä ei Luova Eurooppa -ohjelman tuloksissa julkaista, 

joten kanavien määrällä ei tutkimusta tehdessä ole merkitystä. Kaikilla rahoitetuilla hank-

keilla on hakukriteerien vuoksi ainakin vähimmäismäärä eli kolme kanavaa myytynä.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden analysointi 

Tässä osiossa käydään läpi tutkimuksen tuloksia. Tuloksista käy ilmi, että ruotsalaiset 

ovat hakeneet televisiolevitystukea viimeisten kolmen vuoden aikana lähes viisinkertaisen 

määrän Suomeen verrattuna. Luova Eurooppa -ohjelman aikana televisiolevitystukea on 

myönnetty 14 ruotsalaiselle draamasarjalle, ja tuen yhteenlaskettu määrä on lähes kah-

deksan miljoonaa euroa.  

 

Draamasarjojen sisällönanalyysissä käyn läpi tekijöitä, jotka ovat voineet edesauttaa ruot-

salaisten sarjojen menestystä hakemisessa. 

 
6.1 Suomesta televisiolevitystukea haetaan vain vähän 

Televisiolevitystukihakemuksia vastaanotettiin vuosien 2016–2018 hakukierrosten aikana 

yhteensä 433 kappaletta. Hakemuksia jätettiin keskimäärin noin 72 kappaletta hakukier-

rosta kohden. Reilusta 400 hakemuksesta rahoituksen sai 141 tuotantoa. (Euroopan ko-

missio.) Tämä tarkoittaa, että laskennallisesti lähes joka kolmas hakemus sai viimeisen kol-

men vuoden aikana rahoituksen. Euroopan komissio ei erottele raporteissaan hakemusten 

sarjojen genrejä, joten hakemusmäärät pitävät sisällään sekä animaatio-, dokumentti- että 

draamahankkeet.  

 

Ranskalaiset tuotantoyhtiöt hakevat televisiolevitystukea selkeästi eniten. Viimeisten kol-

men vuoden aikana ranskalaiset tuotantoyhtiöt ovat hakeneet televisiolevitystukea yh-

teensä 125 kertaa. Määrä on vajaa kolmannes kaikista televisiolevityshakemuksista. Yh-

teensä 38 hakemukselle myönnettiin rahoitus, mikä tarkoittaa, että 30 prosenttia ranska-

laisten hakemuksista meni läpi. Viimeisen kolmen vuoden aikana ranskalaiset tuotannot 

ovat saaneet televisiolevitystukea yli 10 miljoonalla eurolla. (Euroopan komissio.) 

 
Euroopan komission raporttien mukaan suomalaisten tuotantoyhtiöiden hakuinto ei ole ver-

rattavissa ranskalaisiin tai edes naapurimaahamme Ruotsiin. Suomesta on jätetty viimeisen 

kolmen vuoden aikana yhteensä seitsemän televisiolevitystukihakemusta. Hakemuksista 

on hyväksytty yksi. Suomalainen tuotantoyhtiö Saami Filmi sai televisiolevitystukea Iso-Bri-

tannian ja Ruotsin kanssa tehtyyn yhteistuotantoon, New Norway -dokumenttiin vajaat 

79 000 euroa vuonna 2016. (Euroopan komissio.) 

 

Ruotsissa televisiolevityshakemuksia on jätetty lähes viisinkertainen määrä Suomeen ver-

rattuna vuosien 2016–2018 aikana, yhteensä 32 kappaletta. Hakemuksista kymmenelle 

myönnettiin rahoitus. Ruotsalaiset tuotannot ovat saaneet televisiolevitystukea viimeisen 

kolmen vuoden aikana yhteensä lähes neljä miljoonaa euroa. (Euroopan komissio.) 
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Kaavio 6. Televisiolevitystuen hakumäärät ja ohjelmaan hyväksyttyjen hakemusten määrä 

Suomessa ja Ruotsissa vuosina 2016–2018. Määrät on laskettu Euroopan komission ha-

kukierroksittain julkaistuista raporteista. (Euroopan komissio). 

 

Suomalaiset tuotantoyhtiöt hakevat televisiolevitystukea vain harvakseltaan, ja vähäinen 

hakuinto selittää osaltaan, miksei suomalaiset draamatuotannot saa EU:n tukea draama-

hankkeiden televisiolevitykseen. Suomen Luova Eurooppa/Media -yhteyspisteen toimin-

nanjohtaja Kerstin Degermanin mielestä syy suomalaisten hakuinnon puutteeseen löytyy 

televisiolevitystuen tiukoista hakukriteereistä (Degerman 4.2.2019).  

 
TV Programmingissa ei myydä ideaa EU:n komissiolle kuten hankekehittelytuen kohdalla, 

vaan jo osittain tehtyä kauppaa. Suomalaisten suurin kompastuskivi on, että he eivät ole saa-

neet sarjaansa myytyä tarpeeksi usealle kanavalle ennakkoon menestyäkseen haussa. Kun 

jotkut tuotantoyhtiöt myyvät 15 kanavalle, niin esimerkiksi viisi kanavaa ei riitä menestymiseen, 

sillä tuotantoa ei nähdä tarpeeksi kansainvälisenä. (Degerman 4.2.2019.) 

 

6.2 Televisiolevitystukea 14 ruotsalaiselle draamatuotannolle 

Televisiolevitystukea on myönnetty ruotsalaisille draamasarjoille Luova Eurooppa -ohjel-

man aikana yhteensä lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Vuosien 2014 ja 2018 välisenä 

aikana tukea on saanut yhteensä 14 eri draamasarjaa. (Euroopan komissio.)  
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6.2.1 Eniten televisiolevitystukea saivat ruotsalaiset rikosdraamat 

Vuosina 2014–2018 televisiolevitystukea saaneista ruotsalaisista draamasarjoista kahdek-

san voidaan sanoa edustavan genreltään rikosdraamaa. Yksi miljoonatuen saaneista ruot-

salaisista draamatuotannoista oli menestyksekkään Silta-sarjan kolmas tuotantokausi 

vuonna 2014. Kahdeksan rikosdraamaan yhteenlaskettu televisiolevitystuen määrä on rei-

lut neljä miljoonaa euroa.  

 

Vuonna 2018 televisiolevitystukea saaneiden sarjojen joukossa ei ollut yhtään ruotsalaisten 

tuottamaa rikosdraamaa. Koska hakemusten tiedot ovat salaisia, ei ole mahdollista selvit-

tää, onko hylättyjen hakemusten joukossa ollut rikossarjoja. Vuosi 2018 oli ruotsalaisille 

ensimmäinen vuosi ilman rikossarjalle myönnettyä televisiolevitystukea. Myös muissa Poh-

joismaissa rikossarjoille on viime vuosien aikana myönnetty vähemmän tukea kuin aiem-

min.  

 

Televisiolevitystuen alkuvuodet olivat pohjoismaiselle rikosdraamalle, nordic noirille, me-

nestyksekkäitä ja tukea rikossarjojen televisiolevitykseen myönnettiin useita, 4–5 vuodessa. 

Nordic noir genreen kuuluvat pohjoismaiset rikossarjat, joiden peruspiirteisiin kuuluvat 

raa’at väkivaltarikokset, niitä selvittävät yksilöt ja skandinaavinen synkkyys. Tarinat pohjau-

tuvat yleensä yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja onnelliset loput jäävät genren sarjoissa usein 

haaveeksi. (Kärki 2018.) Vuonna 2018 pohjoismaiset rikossarjat saivat vähemmän tukea 

kuin koskaan aiemmin Luova Eurooppa -ohjelman aikana. Televisiolevitystukea myönnet-

tiin vain kahdelle rikosdraamalle, norjalaiselle Jørn Lier Horstin kirjaan perustuvalle The 

Wisting -sarjalle ja tanskalaiselle Below the Surface -sarjan toiselle tuotantokaudelle. Yh-

teensä tukea myönnettiin sarjoille 1,5 miljoonaa euroa.  

 

6.2.2 Menestyskirjaan pohjautuvat sarjat saavat tukea helpommin 

Vuonna 2018 televisiolevitystukea sai vain yksi ruotsalainen draamasarja Sanctuary (ruot-

siksi Himmelsdalen). Ruotsalaisen tuotantoyhtiön, Yellow Birdin, tuottamalle sarjalle myön-

nettiin televisiolevitystukea miljoona euroa. Sarja perustuu Marie Hermansonin Himmelsda-

len nimiseen romaaniin, joka on käännetty englanniksi nimellä The Devil’s Sanctuary. Sanc-

tuary ei ole ensimmäinen ruotsalainen televisiolevitystukea saanut sarja, joka perustuu me-

nestyneeseen kirjaan. Ruotsalainen rikossarja Modus pohjautuu norjalaisen dekkarikirjailija 

Anne Holtin julkaisemiin romaaneihin (Aaltio 2016). Televisiolevitystukea sarja sai kummal-

lekin ilmestyneelle tuotantokaudelle. Myös draamasarjat Rebecka Martinsson, 100 Code ja 

Spring tide (ruotsiksi Springfloden) pohjautuvat menestyneisiin ruotsalaisiin dekkarikirjoihin. 

Lisäksi agenttijännäri West of Liberty pohjautuu Thomas Engströmin kirjasarjaan (Lang 
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2019). Yhteensä seitsemän televisiolevitystukea saaneen ruotsalaisen sarjan pohjalla on 

menestynyt kirjasarja.   

 

Menestyneeseen kirjasarjaan pohjautuvilla sarjoilla on paremmat edellytykset pärjätä kil-

pailussa televisiolevitystuesta. Taustalla oleva vahva brändi niin animaatioissa kuin televi-

siosarjoissakin helpottaa sarjan menestymistä, sillä yleisesti katsotaan, että sarjan on hel-

pompi levitä, kun yleisö sarjalle on jo olemassa. Italialainen televisiosarja My Brilliant Friend 

(italiaksi L'amica geniale) on menestyneeseen kirjasarjaan pohjautuvasta televisiosarjasta 

hyvä esimerkki. (Degerman 12.4.2019.) Sarja on HBO:n ja Italian yleisradioyhtiö RAI:n ja 

italialaisen VOD -palvelun TIMvisionin yhteistuotanto (HBO PR 2018). Sarja sai televisiole-

vitystukea miljoona euroa vuonna 2018, ja kahdeksanosaisen sarjan ensimmäinen jakso 

näki päivänvalon HBO:lla marraskuussa 2018. Sarjan ensimmäinen tuotantokausi pohjau-

tuu neliosaisen kirjasarjan ensimmäiseen osaan. Kirjasarjaan pohjautuessa sarjan jatkopo-

tentiaali on hyvä, ja sarjan toinen tuotantokausi onkin lyöty jo lukkoon (Otterson 2018). 

Draamahankkeiden jatkomahdollisuuksia painotetaan televisiolevitystukihakemusten arvi-

oinnissa, joten kirjasarjoihin pohjautuvilla sarjoilla on etulyöntiasema.  

 

6.2.3 Televisiolevitystukea saaneen draamasarjan takana Oscar-voittaja 

Televisiotukihakemuksissa pisteitä saa projektin työryhmän laadusta. Lisäksi pisteytyk-

sessä painotetaan sitä, kuinka projektin luovan työn osuudet jakautuvat maiden kesken. 

Tukea saaneissa ruotsalaisissa draamatuotannoissa moni luovan tiimin jäsenistä esimer-

kiksi ohjaajista, käsikirjoittajista, ja kuvaajista on ennen kyseistä projektia ollut mukana kan-

sainvälisissä menestyssarjoissa.  

 

Kiinnostavimpana esimerkkinä televisiolevitystukea saaneista tuotannoista nousee esiin 

100 Code, joka on ruotsalaisten, yhdysvaltalaisten ja saksalaisten yhteistuotantona toteu-

tettu rikosdraama. Sarja sai televisiolevitystukea 500 000 euroa vuonna 2014 (Euroopan 

komissio).  Rikosdraaman yhtenä ohjaajana ja käsikirjoittajana toimii Oscar-palkittu Robert 

”Bobby” Moresco. Moresco palkittiin parhaan käsikirjoituksen Oscarilla elokuvasta Crash 

vuonna 2004. (Internet Movie Database Pro.) 

 

Myös muissa televisiolevitystukea saaneissa sarjoissa luovan työn tekijöitä on tullut tunne-

tuiksi aiemmin kansainvälisesti menestyneistä ruotsalaisista sarjoista. Erityisesti rikossar-

joissa kansainvälisesti tunnetut tekijät menevät ristiin. Vuonna 2014 tukea saaneen Blue 

Eyes -sarjan ohjaaja Henrik Georgsson on ohjannut myös Silta-sarjaa vuosina 2011–2018. 

Myös esimerkiksi Spring tide -rikossarjan käsikirjoittajista Cilla Börjlind ja Rolf Börjlind ovat 

tulleet aiemmin tutuiksi Wallander ja Beck-elokuvasarjoista. (Internet Movie Database Pro.) 
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Työryhmän laadun painoarvo on pisteytyksessä pieni ja enimmillään työryhmästä voi saada 

viisi pistettä. Tuotantoryhmä pisteytetään sen mukaan, mikä on heidän aiempi kokemuk-

sensa ja soveltuvuus kyseiseen projektiin. On siis loogista, että aiemmin kansainvälisesti 

menestynyttä sarjaa tekemässä olleet ammattilaiset tuovat hakemukselle arvostelussa li-

säpisteitä.  
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7 Tiukat hakukriteerit jättävät suomalaiset sarjat ulkopuolelle 

Tässä osuudessa pohdin, mitkä tekijät ovat vaikeuttaneet Suomen menestymistä televi-

siolevityskilvassa ja vertaan tutkimukseni tuloksia suomalaisten draamatuotantojen tilan-

teeseen.  

 

Suomalaisten draamatuotantojen haasteet televisiolevitystuen hakemisen kanssa ovat 

usean tekijän summa. Televisiolevitystuen tiukkojen hakukriteerien ja vaivalloisen hakemi-

sen vuoksi hakuinto on Suomessa heikkoa, ja vain harvalle draamatuotannolle tuen hake-

minen on ollut mahdollista. Suomalaiset tuotantoyhtiöt eivät ole saaneet myytyä sarjojaan 

ennakkoon tarpeeksi usealle kansainväliselle kanavalle, jotta hakuprosessiin voisi edes 

ryhtyä. Myynnin ongelmien pohjalla on ollut kansainvälisesti kiinnostavien tuotantojen puute 

ja ostajien hitaasti heräävä kiinnostus suomalaisia draamatuotantoja kohtaan.  

 

7.1 Sillan kaltaisen kansainvälisen hittisarjan puuttuminen hidastaa myyntiä 

Rahoituksen kasaamisen hitaus laskee suomalaiset draamatuotannot pois televisiolevitys-

tukikilpailusta heti kättelyssä. Tuen hakemiseen vaadittavaa kolmen Median jäsenmaan en-

nakkomyyntiä on haastavaa saada kasaan. Ruotsalaiset tuotantoyhtiöt raivasivat tiensä 

kansainvälisten ostajien tietoisuuteen kymmenen vuotta aiemmin. Suomalaiset tuotantoyh-

tiöt tekevät samaa nyt. Kansainvälisten levittäjien ja kanavien kiinnostus ja luotto suoma-

laisten sarjojen menestysmahdollisuuksiin täytyy ansaita. Jo yksi kansainvälisesti menes-

tynyt suomalainen sarja voi herättää ostajien kiinnostuksen Suomea, suomalaisia tuotanto-

yhtiöitä ja suomalaisia draamahankkeita kohtaan. (Hentula 3.4.2019.) 

 

”Kansainvälisen myyntityön hidasteena on, ettei meillä ole Suomessa vielä 

näyttää Sillan kaltaista suuresti kansainvälisesti breikannutta suomalaista sar-

jaa. Sorjonen, Karppi ja Ivalo eivät vielä ole tällaisia sarjoja” (Hentula 

3.4.2019).  

 

Vuonna 2019 Suomessa tehdään kansainvälisille markkinoille suuntaavia sarjoja enemmän 

kuin koskaan. Suoratoistopalveluiden yleistyminen on lisännyt draamasarjojen kysyntää, ja 

kanavien ja suoratoistopalveluiden keskinäinen kilpailu on kasvattanut sarjojen tuotanto-

budjetteja. Kansainvälisillä markkinoilla erityisesti Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja 

Google ovat valmiita panostamaan draamasarjoihin miljoonia euroja (Medialogi 2019).  

Myös Suomessa sarjojen budjetit kasvavat ja sarjojen rahoitus kansainvälistyy, mikä lisää 

sarjojen uskottavuutta kansainvälisten levitysyhtiöiden silmissä (Kangasniemi 2019).  
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Tuotantobudjettien kasvaessa resurssit suomalaisten sarjojen kansainvälistymiseen para-

nevat, vaikka tuotantobudjetit jäävätkin vielä kauas kansainvälisistä budjeteista. Massiiviset 

tuotantobudjetit eivät kuitenkaan ole kansainvälistymisen tae. Norjalainen Skam on tästä 

hyvä esimerkki. (Hentula 3.4.2019.)   

 

”Hankkeiden on oltava sisällöllisesti tarpeeksi kiinnostavia huolimatta siitä, 

että sarja on suomalainen. Norjassa tehtiin Skam-sarja, joka breikkasi kan-

sainvälisesti sen takia, että se on niin hyvä.” (Hentula 3.4.2019.) 

 

Hentulan mukaan myynnin kannalta on tärkeää, että suomalaisissa tuotantoyhtiöissä luo-

vuttaisiin ajatuksesta, että tehdään erikseen kansainvälisiä ja kotimaisia sarjoja. Eivät ame-

rikkalaiset tai ruotsalaisetkaan ajattele niin sisältöjä tehdessä. Tarkoitus on tehdä mahdolli-

simman hyviä sarjoja ja sisältöjä erilaisille ja eri kokoisille yleisöille. (Hentula 3.4.2019.)  

 

Degerman uskoo Ruotsin menestyksen televisiolevityshakemuksissa pohjautuvan osittain 

myös skandien vahvaan yhteistoimintaan. Ruotsi, Tanska ja Norja toimivat vahvasti ristiin 

ja yhteinen kielialue edistää sarjojen myyntiä ainakin naapurimaihin. Suomi on pienenä kie-

lialueena jäänyt skandien kelkasta pois, mikä on vaikuttanut sarjojen myyntiin ratkaisevasti. 

(Degerman 4.2.2019.) Suoratoistopalveluiden yleistymisen myötä myös Suomen kokoiset 

pienen kielialueen maat pääsevät mukaan kilpailuun (Medialogi 2018). Netflixin ja HBO:n 

kaltaiset palvelut ovat tuoneet kansainväliseen levitykseen muitakin kuin englanninkielisiä 

sarjoja. Hentulan mielestä aiemmin kielellä onkin ollut suurempi merkitys sarjan myyntiin 

kuin nykyään. (Hentula 3.4.2019.) 

 
Takavuosina kielellä on ollut suurempi merkitys ja pitkään alalla toimineiden on han-
kala muuttaa tätä ajatustaan. Uskon, että tällä hetkellä kanavapäälliköt ja sarjoja os-

tavat ja levittävät tahot ovat jäljessä edustamistaan kuluttajista. Kuluttajat haluavat 

vain nähdä hyviä sarjoja. (Hentula 3.4.2019.)  

 

Kansainvälisesti tunnetuilla tekijöillä on vaikutusta televisiolevitystuen saamiseen. Hentulan 

mukaan kansainvälistä mainetta keränneillä suomalaisilla audiovisuaalisen alan ammatti-

laisilla on myös draamasarjan myyntiä edistävä vaikutus. Esimerkkinä hän antaa Aki Kau-

rismäen, joka on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia ohjaajia. (Hentula 3.4.2019.) 

 

”Jos Aki Kaurismäki yhtäkkiä päättäisi tehdä sarjan, niin se sarja voisi edus-

taa sellaista sarjaa, johon kansainväliset tv-yhtiöt voisivat lähteä mukaan 

pelkästään sillä perusteella, että hän on Aki Kaurismäki” (Hentula 3.4.2019). 
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7.2 Kansainväliset ideat pääsevät toteutukseen vasta nyt  

Degermanin mielestä yksi merkittävä syy suomalaisten draamasarjojen heikkoon televi-

siolevitystukimenestykseen löytyy sarjojen ideapohjasta. Suomalaiset sarjat eivät lähtökoh-

diltaan ole olleet tähän mennessä tarpeeksi kiinnostavia, jotta ne olisivat herättäneet kan-

sainvälisten ostajien kiinnostuksen jo ennakkomyynnissä. Kansainvälisten ideoiden puute 

on vaikuttanut osaltaan sarjojen kansainväliseen myyntiin ja samalla televisiolevitystuen 

hakumahdollisuuksiin. (Degerman 4.2.2019.) Hentula on Degermanin kanssa yhtä mieltä 

siitä, että suomalaiset draamahankkeet eivät ohjelman alkuvaiheessa ole olleet tarpeeksi 

kansainvälisiä. Hentula näkee sarjojen kansainvälistymisen positiivisessa valossa, ja nyt 

aletaan olla siinä pisteessä, että suomalaiset hankkeet ovat idealtaan samalla viivalla kan-

sainvälisten sarjojen kanssa. (Hentula 3.4.2019.)  

 

Ensimmäiset Netflixiin myydyt suomalaiset sarjat edustavat genreltään pohjoismaista rikos-

draamaa, nordic noiria. Nordic noir -genren ruotsalaiset edelläkävijät, elokuvat ja televisio-

sarjat, on tehty Ruotsissa yli kymmenen vuotta aiemmin. Warner Bros. Finlandin tuottaja 

Seija-Liisa Eskola kertoo Ylen dokumentissa Rikoksen musta pohjoinen, että Suomessa 

kansainväliseen levitykseen suunnattuja sarjoja on suunniteltu pitkään, mutta rahoituksen 

saanti on vienyt aikaa (Suomalainen 2018). Yellow Film & TV:n Ivalo-sarjan (Arctic Circle) 

kohdalla kansainvälisen rahoituksen hankkiminen vei useita vuosia (Hentula 3.4.2019). Es-

kola kuvailee Ylen dokumentissa rikossarjojen vastaanottoa näin: 

 
Silloin kun näitä (suomalaisia rikosdraamasarjoja) rupesi tulemaan, niin vastaanotto 

oli vähän, että Suomi tulee myöhässä. Eihän kysymys ole siitä, että me ollaan aloitettu 

myöhässä, vaan tuotantoyhtiöillä on mennyt pitkään, että on saatu rahat kasaan ja 

päästy tekemään. (Suomalainen 2018.) 

 

Nordic noirin kärkimaa Ruotsi ei aiempien vuosien tavoin saanut televisiolevitystukea rikos-

draamoille vuonna 2018. Myös muissa Pohjoismaissa rikossarjat saivat vähemmän tukea 

kuin aiempina vuosina. Samaan aikaan Suomessa valmistuu useita kansainväliseen levi-

tykseen tähtääviä kotimaisia tuotantoja, joista moni edustaa genreltään rikosdraamaa. Hen-

tula ei usko nordic noirin kuolevan, vaikka aiheesta on alalla ollut puhetta. Hentulan mukaan 

yleisö on kiinnostunut pohjoismaisista rikossarjoista, sillä useille katsojille pohjoismainen 

yhteiskunta edustaa utooppista täydellistä yhteiskuntaa, jossa tapahtuva rikos on kiinnos-

tava. Myös suomalainen rikososaaminen pitää yllä rikosdraamasarjojen kirjoa. (Hentula 

3.4.2019.) 
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Murha ei vanhene koskaan, enkä usko, että rikossarjat lähtevät pois muodista. Syy 

siihen, miksei niitä ole rahoitettu menneiden vuosien aikana voi johtua siitä, että päät-

täjät, jotka päättävät kyseisistä rahoista ovat kyllästyneitä niihin. Mutta se ei tarkoita, 

että kuluttaja olisi kyllästynyt pohjoismaisiin rikossarjoihin. (Hentula 3.4.2019.) 

 

Seija-Liisa Eskola on tuottanut suomalaista Aallonmurtaja -sarjaa, joka pohjautuu suoma-

laiseen alamaailmaan. Eskolan mukaan poliisivetoiset rikossarjat on muissa Pohjoismaissa 

jo tehty niin hyvin, ettei samoille jäljille kannattanut Aallonmurtajan kohdalla lähteä. Rikok-

sen musta pohjoinen -dokumentissa Eskola toteaa näin: 
 

Meillä tuli sellainen olo, että jos me lähdetään tekemään samanlaista, että me keksi-

tään joku vetävä poliisihahmo ja sitten aloitetaan sillä, että joku nuori nainen on nyl-

jettynä jonnekin, niin silloin me ollaan taas niillä jäljillä, jotka on jo aika monta kertaa 
tehty (Suomalainen 2018). 

 

Viaplayn ensimmäistä suomalaista alkuperäissarjaa Cold Courage -rikosdraamaa on ku-

vattu alkuvuodesta 2019. Sarjaa kuvataan Lontoossa, Dublinissa, Antwerpenissä ja Kajaa-

nissa, ja se perustuu kirjailija Pekka Hiltusen Studio-rikosromaaneihin. Ylen haastattelussa 

sarjan tuottaja Pauli Pentti tuotantoyhtiö Luminoir:lta on yhtä mieltä Eskolan kanssa siitä, 

että suomalaisten on tuotava nordic noir -genreen jotain uutta. Tuottajan mukaan Cold Cou-

ragen erottaa muista rikossarjoista siitä, että sarjassa on vahva poliittinen ulottuvuus, joka 

liittyy brexitiin, oikeistopopulismiin ja Metoo-liikkeeseen. (Korhonen 2019.) 

 

Mitä enemmän draamasarjoja Suomessa tehdään, sitä monipuolisempia sisältöjä saadaan 

markkinoille. Suomalaisen rikosdraaman vanavedessä kansainvälisille markkinoille kehitte-

lyssä on muun muassa lähihistoriaan pohjautuvaa epookkidraamaa, psykologista scifitrille-

riä, vankilapakosarjaa ja draamakomediaa (Audiovisual Producers Finland 2019). Kotimai-

silla tuottajilla on vihdoin käsissään laaja paletti erilaisia draamatuotantoja, joiden ideat pää-

sevät esille MIPTV:n kaltaisissa marketeissa. Kansainvälisen tunnettavuuden ja myynnin 

kannalta on tärkeää olla tapahtumissa esillä ja verkostoitua muiden tuottajien ja kansainvä-

listen toimijoiden kanssa (Degerman 12.4.2019). Marketit mahdollistavat kehittelyssä ole-

van idean kasvamisen ennakkomyynniksi, mikä kasvattaa menestymismahdollisuuksia te-

levisiolevitystukikilpailussa.  
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8 Yhteenveto 

Tässä opinnäytetyössä tutkin, miksi suomalaiset draamatuotannot eivät ole saaneet Euroo-

pan komission myöntämää televisiolevitystukea. Tutkimusaineiston ja havaintojeni perus-

teella pyrin selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, etteivät suomalaiset tuotantoyhtiöt 

ole tukea saaneet, vaikka ruotsalaiset tuotantoyhtiöt menestyvät tukikilvassa hyvin.  

 

Opinnäytetyötäni varten olen tutustunut televisiolevitystuen yksityiskohtaisiin ja monitahoi-

siin hakukriteereihin ja hakemusten pisteytykseen. Tutkimukseni pohjalla ovat Euroopan 

komission julkiset raportit, joista voi selvittää hakukierroksittain vastaanotettujen televisiole-

vitystukihakemusten ja myönnettyjen tukien määrän. Raporteista käy ilmi, mitkä maat tukea 

hakevat ja saavat. Lisäksi raportteja läpikäymällä voi selvittää, minkälaiset tuotannot tukea 

ovat saaneet ja kuinka paljon. Tutkimukseeni kuului myös Suomen Luova Eurooppa/Media 

-yhteyspisteen toiminnanjohtajan Kerstin Degermanin haastattelu. Degermanin lisäksi 

haastattelin Yellow Film & TV:n fiktion vastaavaa tuottajaa Jarkko Hentulaa.    

 

Tutkimukseni rajasin koskemaan televisiolevitystukea saaneita ruotsalaisia draamatuotan-

toja. Toisena Pohjoismaana Ruotsi kuuluu televisiolevitystuen hakukriteereissä Suomen 

kanssa samaan keskikokoisten tuotantokapasiteetin maiden kastiin, joten lähtökohdat ha-

kemusten pisteytykselle ovat samat. Ruotsi on myös kulttuuriltaan ja toimintamalleiltaan 

verrattavissa Suomeen.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset tuotantoyhtiöt hakevat televisiolevitystukea paljon 

vähemmän kuin ruotsalaiset. Ruotsista tulleiden televisiolevitystukihakemusten määrä oli 

lähes viisinkertainen suomalaisiin verrattuna. Yhteensä vuosien 2014–2018 välillä 14 ruot-

salaista draamatuotantoa on saanut televisiolevitystukea. Tuen määrä on yhteensä lähes 

kahdeksan miljoonaa euroa. Eniten tukea ovat saaneet ruotsalaiset rikosdraamat, joista 

esimerkkinä kansainvälisen hittisarjan, Sillan, kolmas tuotantokausi. Tutkimuksessa kävi 

myös ilmi, että monet tukea saaneista ruotsalaisista draamahankkeista pohjautuvat kan-

sainvälisiin menestyskirjoihin, mikä lisää sarjan levitysmahdollisuuksia ja edesauttaa tuen 

saantia. Usean ruotsalaisen televisiolevitystukea saaneen tuotannon luovassa tiimissä oli 

mukana kansainvälisesti tunnettuja ammattilaisia, mikä voi kasvattaa hakemuksen pistesal-

doa. 

 

Suomalaisten hakuinnon puutteeseen vaikuttavat televisiolevitystuen tiukat hakukriteerit. 

Vaatimus vähintään kolmen Median jäsenmaan kanavan ennakkomyynnistä ja merkittävien 

kansainvälisten rahoitussummien saanti on suomalaisille draamatuotannoille haastavaa. 
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Suomalaiset draamatuotannot kansainvälistyvät kovaa vauhtia ja kansainvälisiä yhteistuo-

tantoja on käynnissä Suomessa enemmän kuin koskaan. Kansainvälinen kiinnostus suo-

malaisia audiovisuaalisia sisältöjä kohtaan on siis kasvanut, mutta sarjojen ennakkomyyntiä 

hankaloittaa Sillan tai Skamin kaltaisen kansainvälisen hittisarjan puuttuminen (Hentula 

3.4.2019). Kansainvälisen rahoituksen hankkimisen vaikeus on taas hidastanut suomalai-

sen draaman kansainvälistymistä. Jo yksi kansainvälisesti menestynyt kotimainen draama-

sarja voisi pysäyttää tämän oravanpyörän. Skandinaavit tekevät tuotantoja ristiin, mikä 

edesauttaa sarjojen kansainvälistä leviämistä. Erillisenä kielialueena Suomi on tippunut kel-

kasta, eikä vetoapua kansainvälisille markkinoille ole naapurimailta saatavissa.  

 

Aiemmista vuosista poiketen yksikään ruotsalainen rikosdraama ei saanut televisiolevitys-

tukea vuonna 2018. Samaan aikaan Suomessa moni kansainväliseen levitykseen tähtäävä 

sarja edustaa samaa genreä. Kriitikot ovat ennustaneet jopa pohjoismaisen rikosgenren, 

nordic noirin, kuolemaa, mutta suomalaiset tuottajat uskovat kotimaisten rikossarjojen hou-

kuttelevuuteen. Pyörää ei pidä keksiä uudelleen, mutta rikossarjojen sisällöllä on osattava 

erottua muista Pohjoismaista, jotka ovat nordic noirin varjolla menestyneet. 

 

Käynnissä oleva Luova Eurooppa -ohjelma tulee päätökseen vuonna 2020. Uusi ohjelma 

on Euroopan komissiossa suunnitteilla, mutta sen sisällöstä ei ole vielä yksityiskohtaista 

tietoa. Suomen Luova Eurooppa/Media -yhteyspisteen toiminnanjohtaja Kerstin Degerman 

ei kuitenkaan usko, että uudet hakukriteerit tai pisteytys tulisivat ratkaisevasti Suomen ha-

kutilannetta helpottamaan (Degerman 12.4.2019). Tutkimukseni vaatii siis mahdollisesti 

päivittämistä jo uuden ohjelman puitteissa. Lisäksi pisteytyksen painotukset voivat haku-

kierroksittain muuttua, mikä pitää huomioida tutkimusta tarkastellessa. Aihetta on kiinnos-

tavaa tutkia myös siinä vaiheessa, kun ensimmäinen suomalainen draamatuotanto saa te-

levisiolevitystukea.  

 

Tutkimus on toteutettu oman rajaukseni mukaan, joka jättää suurimman osan Luova Eu-

rooppa -ohjelman jäsenmaista tutkimuksen ulkopuolelle. Mielestäni olisi kuitenkin kiinnos-

tavaa lukea aiheesta tutkimus, joka olisikin rajattu toisin. Uskon, että tutkimuskohteena ole-

vaa maata vaihtamalla voisi saada erilaisia sisältöjä vertailukohteeksi. En usko, että esi-

merkiksi Ranskassa rikosdraama dominoi yhtä vahvasti televisiolevitystukea saaneiden 

draamasarjojen sisältöjä.  

 

Tutkimustulokseni pohjautuvat televisiolevitystuen hakukriteereihin ja komission luomaan 

pisteytykseen. Kriteerit ja pisteytys ovat samat kaikille hakijoille. Tutkimukseni on siis mah-
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dollista toteuttaa uudelleen jonkun toisen toimesta ilman, että tutkimuksen tulokset poikkea-

vat toisistaan. Tutkimuksen tulokset ovat siis valideja, yleistettävissä ja Suomen menesty-

misen kannalta relevantteja.    

 

Tein opinnäytetyöni toimeksiantona työnantajalleni Yellow Film & TV:lle. Tutkimuksen teke-

misen aikana toimin yrityksen viestintäkoordinaattorina. Työnkuvaani tai journalismin opin-

toihin eivät rahoitukseen liittyvät asiat suoranaisesti kuulu, joten tutkimuksen aihepiiri oli 

minulle uusi. Audiovisuaalisen alan rahoitus ja Luova Eurooppa -ohjelma televisiolevitystu-

kineen olivat minulle entuudestaan tuntemattomia. Televisiolevitystuen hakemisesta en 

aiempia tutkimuksia löytänyt, joten vertailukohdetta tutkimukselle on hankala hankkia. Au-

diovisuaalisten hankkeiden rahoituksesta löytyy yllättävän vähän kirjallisuutta ja verkossa 

julkaistua lähdemateriaalia, joten tutkimuksessani hyppäsin suoraan syvään päähän. Kai-

ken, mitä tutkimukseni aihealueesta tiedän, olen oppinut tämän tutkimusprosessin aikana. 

Oma kiinnostukseni alaa ja kotimaista draamaa kohtaan vei tutkimustani eteenpäin. Tutki-

mus on kehittänyt minua ammatillisesti, ja uskon, että audiovisuaalisen alan rahoitukseen 

perehtymisestä on minulle ammattini puolesta hyötyä.    

 

Tehtävänantoni oli selvittää, minkälaista julkista tukirahoitusta audiovisuaaliselle alalle on 

kansainvälisesti tarjolla. Luova Eurooppa -ohjelman eri tukimuotoja ei Yellow Film & TV:lle 

ollut ennen tutkimustani haettu, joten televisiolevitystuki Median alaohjelman kuninkuusla-

jina herätti minun ja toimeksiantajani mielenkiinnon. Draamahankkeiden televisiolevitys-

tuissa liikkuu myös isoimmat tukirahat, joten aiheen tutkiminen oli taloudellisesti kannatta-

vaa.  

 

Tarkoitukseni oli saada tutkimuksesta mahdollisimman paljon irti ja siksi tutkimuksen rajaus 

oli opinnäytetyöni haastavin osuus. Rajauksen on oltava tiivis, jotta olemassa oleva aineisto 

on käsiteltävissä ja tutkimus ei jää pintaraapaisuksi. Siksi päädyin rajaamaan tutkimukseni 

vertailumaan tiukasta Ruotsiin. Tiukalla rajauksella tutkimuksesta nousikin esiin kiinnosta-

via huomioita, jotka voivat edesauttaa ensimmäisen televisiolevitystuen saantia Suomeen.  

 

Mielestäni tutkimuksesta on Yellow Film & TV:lle hyötyä, sillä tuotantoyhtiö on Suomen suu-

rimpia draamasarjojen tuottajia. Uskon, että Yellow Film & TV:llä on yhtenä Suomen suu-

rimmista tuotantoyhtiöistä vahva potentiaali menestyä tukikilvassa. Vahvasti kansainvälis-

tyvän yrityksen on mielestäni tärkeää kartoittaa kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia, ja 

Luova Eurooppa -ohjelman televisiolevitystuki on yksi hyvä esimerkki kansainvälisistä julki-

sen rahoituksen lähteistä. 
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