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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuskysymykset lyhytelokuva-alan sisältä  

Lyhytelokuvan tärkeys on itsestään selvää kaikille sen kanssa työskenteleville. Sen 

parissa ammatillisesti toimiva ryhmä on pieni. Tässä ryhmässä lyhytelokuvaa (tai 

lyhennettynä lyhäriä) arvostetaan elokuvan oma taiteenlajina ja sen kautta työllistyy 

suomalaisia elokuva-alan toimijoita.   

Lyhytelokuvasta ei ole olemassa tarkkoja ja yhteisesti sovittuja määritelmiä.  

Kun elokuva-ala puhuu lyhytelokuvasta, se puhuu laajasta lyhytelokuvan 

kokonaisuudesta, johon sisältyy lyhytelokuvan eri lajityypit ja erilaiset kestot.   

Lyhytelokuvasta rahoituksen näkökulmasta ei ole Suomessa tehty paljon 

aikaisempaa tutkimusta. Saara Cantellin väitöskirja ”Timantiksi tiivistetty” on tärkeä 

suomalainen lyhytelokuvan muotoa käsittelevä teos, mutta lyhytelokuvan 

rahoituksesta Cantell kertoo lyhyesti omiin kokemuksiinsa viitaten, että 

lyhytelokuvaa ei lähestytä rahoitusneuvotteluissa omaehtoisena taiteen muotona, 

koska siltä puuttuvat yhteiset ”kriteerit”. Hän väittää myös, että lyhytelokuvan 

rahoitus on vaikeampi saada kuin pitkän elokuvan (Cantell, 2011,  11-12, 168).  

Opetusministeriön elokuvaohjaaja Lauri Törhösellä teettämä selvitys Suomen 

elokuvan julkisesta rahoitusjärjestelmästä viittaa myös vain lyhyesti lyhytelokuvaan 

toimipide-ehdotuksessa 4.1.7, jossa Törhönen suosittelee perustettavaksi Suomen 

elokuvasäätiöön (SES) uuden ”tukiryhmän” nimellä ”novellielokuva”. Novellielokuva 

tarkoittaa Törhösen mukaan ensimmäistä pitkää elokuvaa edeltävää 

elokuvaa (Törhönen, 2008, 54). ”Tukiryhmä ” ei toteutunut, mutta vuotta 

aikaisemmin SES ja Yle olivat käynnistäneet ”Suomalaisen novellielokuva” 

-hankkeen, jonka tarkoitus oli nimenomaan tukea noin 25-28 minuuttisia fiktiivisiä 

lyhytelokuvia.  Suomen elokuvasäätiön lyhytelokuvastrategia  (SES Pallassalo, 

2011) on ainoa lyhytelokuvan tilan ja rahoituksen kartoitus. Lisäksi muutamissa 

opinnäytetöissä on lyhytelokuvan rahoitusta käsitelty pääosin käytännön tuen 

hakumenettelyn näkökulmasta. Opinnäytteeni keskeinen tutkimuskysymys selvittää 

miksi lyhytelokuvaa pitää julkisella rahoituksella tukea? 
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Opinnäytteeni metodi on haastattelu ja haastattelin opinnäytettä varten 

lyhytelokuvalle tärkeitä toimijoita Suomessa: rahoituslaitosten edustajia, tuottajia ja 

ohjaajia, koska halusin vastaukset kysymyksiin nimenomaan heiltä, joiden työssä 

lyhytelokuvalla on tärkeä asema.  

Pääkysymykseni ovat:  

1) Mihin lyhytelokuvaa tarvitaan?;   

2) Miksi sitä pitää tukea julkisella rahoituksella?; ja 

3) Onko lyhytelokuvalle mittareita, joilla arvioida sen tärkeyttä?  

Lyhytelokuvasta puhuessa usein ensimmäiseksi määritellään sen kesto, joka riippuu 

siitä missä kontekstissa siitä puhutaan: television, festivaalien, tutkimuskysymyksen 

tai henkilökohtaisista mieltymyksistä riippuen.  Opinnäytteessäni lyhytelokuva on 

lyhyt elokuva, jolla on samat ominaisuudet kuin pitkällä elokuvalla, mutta ollen silti 

oma taiteen muotonsa.  

Lyhytelokuvan päärahoitus lepää kolmen rahoittajan harteilla. SES (Suomen 

elokuvasäätiö),  AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) ja Yleisradio 

(Yle) ovat keskeisessä roolissa lyhytelokuvan tuotantotuen jakamisessa. Kirkon 

mediasäätiö (KMS) jakaa satunnaisesti tuotantotukea lyhytelokuvalle ja muut säätiöt 

kuten mm. Koneen säätiö, Suomen kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskuksen 

(Taike) taidetoimikunnat  jakavat työskentelyapurahaa, mutta eivät tuotantotukea.   

Elokuva-alalla SES, AVEK ja Yle käsitetään lyhytelokuvan julkisiksi rahoittajiksi ja 

näitä kolme tahoa kutsutaan alalla ”kolmikannaksi”. Kolmikanta mielletään julkiseksi 

rahoittajaksi, koska yhdelläkään kolmikantaan kuuluvista rahoittajista ei ole 

kaupallisia tavoitteita tuotantoihin, joille ne myöntävät rahoitusta. SES on selkeästi 

julkinen rahoittaja, joka edelleen jakaa valtiolta saatua rahoitusta tekijöille. Yle 

edustaa julkista palvelua, jonka rahoitus saadaan myös valtion budjetista, mutta sen 

tehtäviin ei kuulu tukien jakaminen Yleisradiosta annetun lain (L 1389/1993) 

mukaan. AVEK on yksityinen rahoittaja.  

Ymmärrettävää on, että lyhytelokuva on tärkeä eri toimijoille eri tavalla. 

Opinnäytteen haastatteluosuuksissa haastateltavat käyttävät usein sanaa ”tekijä” 

puhuessaan joko ohjaajasta tai alan muista ammattilaisista. Vaikka opinnäytteessä 
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tekijän ääntä edustaa ohjaaja, epäilemättä syyt tehdä lyhytelokuvaa koskevat myös 

muita taiteellisesti vastuullisia elokuvan ammattilaisia.  

Lyhytelokuvan kesto, muoto, lajityypit ja lyhytelokuvien yleisöt eivät ole 

tutkimuskysymyksiäni, mutta tutkimuksen taustoittamiseksi kestolle, muodolle ja 

yleisölle on omat kappaleensa tekstissä. 

Kysymystä siitä, miksi lyhytelokuvaa pitää rahoittaa julkisesti ei ole julkilausuttu. On 

huomattava, että maailmalla lyhytelokuvat tehdään laajalti pankin ja sukulaisten 

avustuksella. Näkökulmaani vaikuttaa epäilemättä oma työtehtäväni lyhytelokuvien 

tuottajana Ylessä eli roolini lyhytelokuvan rahoituksesta päättävänä ja tekemisen 

mahdollistajana.  

1.2 Oma paikkani lyhytelokuvan kentällä 

Olen ollut lyhytelokuvien tuottajana Ylessä vuodesta 1999 lähtien. Ennen kuin 

siirryin niitä tuottavalle osastolle vuonna 1991, en muistikuvani mukaan ole nähnyt 

lyhytelokuvia. Elokuvista olin ollut kiinnostunut lapsesta lähtien ja teininä kirjoittelin 

kritiikkejä näkemistäni elokuvista, mutta yhtäkään lyhytelokuvaa en ollut nähnyt 

ennen vuotta 1994. Olin elokuvien kuluttajana parikymppinen amerikkalaisia 

mainstream ja eurooppalaisia pitkiä elokuvia katsova nuori aikuinen. Nyt olen 

lyhytelokuvan konkari katsottuani kymmeniä tuhansia lyhytelokuvia ja luettuani 

tuhansia käsikirjoituksia 17 vuoden aikana.  Olen toiminut Tampereen elokuvajuhlien 

hallituksen jäsenenä vuodesta 2012.  Olen pohtinut urani aikana lyhytelokuvaa 

monelta kantilta: katsojien, tekijöiden, festivaalien, julkaisemisen ja viime vuosina 

rahoittamisen kannalta eli mitä rahoitus voisi tarkoittaa tekijöille rahan lisäksi.  

Monet pitkään lyhytelokuvan kanssa työskennelleet kokevat lyhytelokuvaan viha-

rakkaussuhdetta. Viha syntyy siitä, että lyhytelokuvia tehdään maailmassa vuosittain 

niin runsaasti, että uusien ja kiinnostavien lyhytelokuvien löytäminen on vaikeaa. 

Kun löytää hienon uuden lyhytelokuvan, se on kuin löytäisi timantin kuten Cantell 

lyhytelokuvaa kutsuu väitöskirjassaan,  ja silloin siihen rakastuu aina uudelleen.  
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Kiitos haastateltavat ajastanne ja ajatuksistanne Kaarle Aho, Juhani Alanen, Erkki 
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Annukka houkutteli minut takaisin opiskelujen pariin ja olen hänelle siitä kiitollinen. 

Veljeni Ilkka laittoi minut aina takaisin maan pinnalle, kun halusin opinnäytteellä 

tavoitella liian laajoja kokonaisuuksia.  

Erityiskiitos rakkaalle miehelleni, joka on ollut keskustelukumppanini ja järjen ääni.  
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2 Tutkimusmenetelmä  ja tutkimuskysymykset   

Käytin tutkimuskysymysteni pohjana puolistrukturoitua haastattelua, jolle on 

ominaista se, että osa haastattelun kysymyksiä on lyöty lukkoon ja osa ei. 

(Hirsjärvi&Hurme, 2010, 47). Hyödynnän myös jo muuta tehtyä lyhytelokuvasta 

tehtyä tutkimusta. 

Haastattelussani kolme pääkysymystä olivat samat kaikille haastateltaville. Muut 

kysymykset muotoutuivat joko haastateltavan vastausten jatkokysymyksinä tai 

johtuivat haastateltavan etukäteen tiedossa olevassa erityiskokemuksesta.   

Tällaista puolistrukturoitua haastattelumenetelmää Hirsjärvi&Hurme kutsuvat 

teemahaastatteluksi. 

Haastattelu on kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jossa haastattelijan ja 

haastateltavan välillä on vuorovaikutusta, joka vaikuttaa lopputulokseen 

(Hirsjärvi&Hurme, 2010, s. 24).  Teemahaastattelun kautta oli mahdollista saada 

tarkempia vastauksia lyhytelokuvien tärkeydestä ja haastateltavien kokemuksista 

kuin käyttämällä lomaketta, jossa haastalteltavan olisi valittava omaa kantaa lähinnä 

oleva väittämä.  

Haastateltavat kertoivat omia näkemyksiään ja kokemuksiaan lyhytelokuvan 

tekemisestä, tuottamisesta ja levittämisestä.  Pääkysymykset jakautuivat kolmeen 

pääteemaan ja niitä käsitellään kappaleissa 4, 5 ja 6.  

1) Mihin lyhytelokuvaa tarvitaan?;  

2) Miksi sitä pitää tukea julkisella rahoituksella?; ja    

3) Onko lyhytelokuvalle mittareita, joilla arvioida sen tärkeyttä?   

Ensimmäisen kysymyksen kohdalla kysyin haastateltavilta myös mikä on 

lyhytelokuvan arvo?  ”Arvo” sanaa käytin arkikielen mukaisesti tarkoittamaan 

tärkeyttä. Toisen kysymykseen liitin usein jatkokysymyksen siitä, onko julkisella 

rahoituksella joku muukin merkitys kuin raha?  Kolmas teemakysymys  

lyhytelokuvan vaikuttavuuden mittareista kiinnosti minua siksi, että en ole omassa 

työssäni vielä löytänyt muuta käytettävää mittaria kuin katsojamäärät ja 

festivaalimenestykset.  
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Haastateltavien näkemykset olivat minulle osin tuttuja ja ennakoitavissa olevia, mitä 

tulee heidän käsityksiinsä siitä mihin lyhytelokuvaa tarvitaan. Suunnittelin ensin 

käyttäväni haastateltavien vastauksia teemoittain omina kappaleina, mutta työn 

edetessä päädyin kirjaamaan heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään 

teemakysymysten pääkappaleiden sisällä ikään kuin keskusteluna heidän, itseni ja 

lähteideni kanssa.  Käytän opinnäytetyössäni pitkiä vastauksia, koska vain niin saan 

haasteltavien äänen parhaiten kuuluviin.  

Kaikki haastateltavat ovat minulle tuttuja työni kautta. Halusin valita henkilöitä, 

joiden näkemys lyhytelokuvasta voisi olla työn kautta tulleeseen kokemukseen 

perustuva. Lyhytelokuvasta puhuttaessa kuulee paljon myyttejä, kuten esim. ”nuoria 

tuottajia/tekijöitä ei haluta päästä tuottamaan/tekemään, rahoituspäätöksiä tehdessä 

annetaan rahoitusta vain kavereille, vain tietynlaiset elokuvat saavat rahoituksen” 

jne. Toivoin, että nämä haastateltavat eivät perustaisi mielipiteitään ”mutu-tietoon” ja 

huhuihin vaan kokemukseensa. Tuottajia ja ohjaajia haastatellessani oletin, että 

heidän kokemuksensa alalta mahdollistaisi vapaan keskustelun aiheista, mutta 

yhtälailla voi olettaa valta-asetelman vaikuttavan vastauksien taustalla. 

Haastattelijana edustan rahoituksesta päättävää tahoa ja moni haastateltavista 

rahan hakijaa ja tämä epätasapaino on hyvä ottaa huomioon haastattelujen 

vastauksia tulkittaessa. Olen itse jäävi arvioimaan valtasuhteen vaikutusta, mutta 

toivon, että haastateltavat eivät kokeneet tarvetta kaunistella vastauksiaan. 

Haastateltavat saivat ennen opinnäytteen painoon menemistä mahdollisuuden 

tarkistaa opinnäytteestä omat osuutensa.  

Tein kaikki haastattelut Helsingissä, joko Ylessä tai kahviloissa ja ne taltioitiin 

puhelimen saneluohjelmalla. Haastattelut litteroin puhutun kielen mukaisesti, mutta 

opinnäytteessä olen suorista sitaateista jättänyt pois välisanoja ja muuttanut 

lyhennetyt sanat kuten esimerkiksi ”ett” ”ett” ja ”mut” kirjakielen ”että ja ”mutta” 

muotoon. Lisäksi olen muokannut tekstiä osin kirjallisemmaksi lukemisen 

helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.  

Haastateltavista ohjaaja Maarit Suomi-Väänänen ja tuotantoneuvoja Piia Nokelainen 

lähettivät haastattelun jälkeen lisäkommentteja sähköpostitse.  
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2.1 Haastateltavat haastattelujärjestyksessä 

Esittelen jokaisen haastateltavan, jotta lukijalle selviää heidän roolinsa 

lyhytelokuvakentällä ja siten heidän sanomisensa on mahdollista asettaa sen 

mukaiseen kontekstiin. Haastateltavat ovat tietoisia siitä, miten heidät ovat tässä 

opinnäytteessä esitelty.  

Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlien toiminnanjohtaja  

16.6.2016 Paikka: Yle, Helsinki  

Juhani Alanen on pitkäaikainen yhteistyökumppani Ylen ja elokuvajuhlien 

festivaaliyhteistyön yhteyshenkilönä. Alasen työkokemus festivaalilla alkaa vuodesta 

1984 ja vuodesta 2002 hän on toiminut festivaalin johdossa yhdessä festivaalijohtaja 

Jukka-Pekka Laakson kanssa.  Hän on ollut mukana kansainvälisten elokuvien 

valintalautakunnassa vuosina 2000-2013 ja sen jälkeen kotimaisessa 

valintalautakunnassa. Sen lisäksi hän kuratoi vuosittain erikoisohjelmistoja ja tekee 

lyhytelokuvien esivalintaa niin toimistolla että festivaaleilla. Tampereen 

elokuvajuhlien kansainväliseen kilpailuun ilmoittautuu vuosittain noin 3.000-4.000 

lyhytelokuvaa. Alanen on haastatteluun mennessä nähnyt arviolta noin 20.000 

lyhytelokuvaa.  

Alaselle esitetyt kysymykset ovat:  

Mihin lyhytelokuvaa tarvitaan? 

Miten lyhytelokuvan arvo voi mitata?  

Miltä festivaalin ohjelmisto näyttäisi jos julkisesti tuettu elokuva ei olisi? 

Miksi ihminen ei ole kiinnostunut lyhytelokuvasta tai ei tiedä mitä se on?  

Mitä jos meillä ei tehtäisi ollenkaan lyhytelokuvaa?  

Teemu Nikki, elokuvaohjaaja  

2.6.2016 Paikka: B-side, Helsinki  

Teemu Nikki on ohjaaja, joka tekee useimmiten komediallisia lyhytelokuvia, jotka 

menestyvät hyvin festivaaleilla. Muutamalla hänen lyhytelokuvallaan on 

kansainvälinen myyntiagentti. Nikin erityisyys on se, että hän on tehnyt puolet 
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lyhytelokuvistaan ilman ulkopuolista rahoitusta ja puolet omalla rahoituksella. Siksi 

oli kiinnostavaa kuulla juuri Nikin mielipiteitä julkisen rahoituksen tarpeellisuudesta ja 

myös siitä, miksi hän vielä tekee lyhytelokuvia, vaikka on jo ohjannut kaksi pitkää 

elokuvaa (Kolme Simoa, LoveMilla -elokuva) ja kaksi nuorten tv-sarjaa LoveMillan ja 

Sekasin.  

Nikille esitetyt kysymykset ovat:  

Mihin lyhytelokuvaa tarvitaan tai miksi niitä pitää tehdä?  

Miten lyhytelokuvan arvoa voi mitata?  

Olisitko elokuvaohjaaja ilman julkista rahoitusta?  

Mitä lyhytelokuvan julkisella tuella tuetaan? Tekijää vai elokuvaa?  

Rajoittaako lyhytelokuvan julkinen rahoitus jotain?  

Mitä julkisen rahoituksen mukana tuleva festivaalituki tarkoittaa sinulle? 

Oletko maksanut elokuvalipun nähdäksesi lyhytelokuvan?  

Milloin haet julkista rahoitusta ja milloin et?  

Mitä tapahtuisi jos lyhytelokuvaa ei saisi enää ulkopuolista rahoitusta?  

Piia Nokelainen, Suomen elokuvasäätiön dokumentti- ja lyhytelokuvien 
tuotantoneuvoja 16.11.2015 alkaen  

28.6.2016 Paikka: Yle, Helsinki  

Ennen vuoden 2015 lopulla alkanutta kauttaan elokuvasäätiössä, Nokelainen on 

toiminut pitkään elokuva-alalla tuottajana ja linjatuottajana eli hänellä on hyvä 

käsitys niin pitkien kuin lyhyiden elokuvien tuotannon vaatimuksista.  Vaikka 

Nokelainen ei ole vielä toiminut pitkään elokuvasäätiössä julkisen rahoituksen 

päättäjänä, pidän hänen näkemyksiään kiinnostavina, koska hänen oma 

kokemuksensa tuen hakemisesta on vielä hyvässä muistissa. 

Nokelaiselle esitetyt kysymykset ovat:  

Mikä on lyhytelokuvan arvo ja miten sitä voi mitata? 

Miten lyhytelokuva eroaa pitkästä elokuvasta?  

Onko lyhytelokuvaa tuettu säätiössä heti säätiön perustamisen jälkeen?  

Kun säätiö tukee lyhytelokuvaa, mitä pidetään onnistuneena rahankäytön 

tuloksena?  

Miksi lyhytelokuvaan pitää antaa julkista rahoitusta? 

Pitääkö tuen antajan olla alalta?  
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Mitä julkinen rahoitus merkitsee hakijalle rahan lisäksi?  

Kaarle Aho, tuottaja Making Movies Oy  

29.6.2016  Yle, Helsinki  

Kaarle Ahon valinta haastateltavaksi perustuu siihen, että olemme aloittaneet 

tuottajan työmme suurin piirtein samaan aikaan. Osallistuimme eurooppalaiselle 

tuottajakurssille EAVE:een (European Audivisual Entrepreneurs) vuonna 1999, 

jolloin Aho oli vielä aloitteleva tuottaja. Nyttemmin hänen tuotantoyhtiönsä on 

saavuttanut Suomen ensimmäisen Golden Globe- ehdokkuuden Klaus Härön 

”Miekkailija” elokuvalla ja saman elokuvan Oscar-ehdokkuus oli lähellä toteutua. 

Hänellä on kokemusta myös kansainvälisistä yhteistuotannoista. Aho on myös 

kirjailija.  

Aholle esitetyt kysymykset ovat:  

Miksi pidät tärkeänä tai koetko tärkeäksi tuottaa lyhytelokuvia?  

Onko lyhytelokuvan lopputuloksella merkitystä? 

Tuottaisitko lyhytelokuvia, jos siihen ei saisi julkista rahoitusta?  

Voiko lyhytelokuvan arvoa mitata? 

Onko lyhytelokuvasta hyötyä?  

Oletteko saaneet myyntivoittoa lyhytelokuvista? 

Onko julkinen rahoitus rajoittavaa?  

Maarit Suomi-Väänänen, ohjaaja/taiteilija/mediataiteilija   

6.7.2016 Paikka: Robert’s Cafe, Helsinki  

Maarit Suomi-Väänänen on ohjaaja, tai kuten hän itse sanoo, kontekstista riippuen 

kuvataiteilija tai elokuvaohjaaja. Suomi-Väänänen valikoitui haastateltavaksi, koska 

oletin, ettei hänellä ole kiinnostusta pitkän elokuvan ohjaamiseen. Hänen 

teoksissaan yhdistyy mielenkiintoisesti fiktio ja kuvataide. Suomi-Väänäsen viimeisin 

lyhytelokuva ”Pölkyllä pää” (8 min) kertoo koivupölkyn jännittävästä matkasta läpi 

metsän päätyen joen varrelle lepäämään, ehkä muuttuneena pölkkynä.  Hänen 

työnsä ovat nimenomaan muuta lyhytelokuvatuotantoa kuin perinteistä fiktiivistä 

lyhytelokuvaa. Hän tuottaa itse lyhytelokuvansa tuotantoyhtiön suojassa. Suomi-

Väänäsen trilogia (teokset Jalkeilla taas, Pöheikön hönkä ja Pölkyllä pää) on 
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ennakko-ostettu Yleen. Hänen teoksiaan on esitetty yli 40:llä kansainvälisillä 

festivaaleilla. 

Suomi-Väänäselle esitetyt kysymykset ovat:  

Mihin lyhytelokuvaa tarvitaan?  

Miksi perustelet sen, että Ylen pitää tukea elokuvantekijöitä? Kysymys siksi, että 

hän piti sitä Ylen tehtävänä. 

Minkä pituinen on lyhytelokuva?  

Onko Ylen mukanaololla erityinen rooli? 

Mihin rahoituksen antaja voi puuttuua, jos ei voi puuttua sisältöön? 

Miten hän ajattelee kestoa tehdessään lyhytelokuvaa? 

Kuka katsoo lyhytelokuvaa?  

Voiko olla ammatiltaan lyhytelokuvan ohjaaja? 

Miksi tuotantoyhtiötä on vaikea löytää lyhytelokuvalle? 

Oletko saanut lyhytelokuvasta tuloa?  

Mitä julkisella rahoituksella tuetaan?  

Mikä painoarvo on nk. festivaalituella?  

Miltä tahoilta haet rahoitusta? 

Elli Toivoniemi, elokuvatuottaja-ohjaaja, Tuffi Films Oy   

7.7.2016 Moko Market Café & Store, Helsinki  

Elli Toivoniemen on nuori tuottaja, jonka tuotantoyhtiö on noin kymmenen vuoden 

ikäinen. Toivoniemen tuottama lyhytelokuva ”Pitääkö mun kaikki hoitaa” (käsikirjoitus 

Kirsikka Saari, ohjaus Selma Vilhunen) on Suomen ensimmäinen Oscar-kisassa 

ehdolla ollut lyhytelokuva. Hän on aktiivinen yhteistuottaja ja ohjannut itsekin joitain 

elokuvia. Toivoniemen tuottamat lyhytelokuvat ovat menestyneet hyvin 

kansainvälisesti.  

Toivoniemelle esitetyt kysymykset ovat:  

Mistä vuodesta lähtien olet tuottanut?  

Mihin lyhytelokuvaa tarvitaan?  

Mikä on lyhytelokuvan kesto?  

Kuka katsoo lyhytelokuvaa?  

Mihin tuottaja tarvitsee lyhytelokuvaa?  
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Miten voi mitata lyhytelokuvan arvoa?  

Mitä Oscar-ehdokkuus merkitsi tuotoissa?  

Miksi lyhytelokuvaa pitää tukea?  

Tuleeko julkisen tuen mukana jotain muuta kuin rahaa? 

Miten julkinen tuki rajoittaa?  

Onko ratkaisuja taiteilijan ja rahoittajan eri aikaisiin työvaiheisiin?   

Miten näet Ylen roolin? 

Voiko lyhytelokuvien tekemisellä elää?  

Erkki Astala, tilaaja, Yle.  

10.8.2016  Yle, Helsinki  

Erkki Astala on toiminut  vuodesta 2004 Ylessä yhteisrahoitteisten tuotantojen 

päällikkönä ja tilaajana. Yhteisrahoitteiset tuotannot ovat Ylen ulkopuolella tuotettuja 

elokuvia, joissa Ylen rooli on osarahoittajan. Ylen rahoitusosuudella elokuvan 

esitysoikeudet, joita nykyään kutsutaan välitysoikeuksiksi, ostetaan ennakkoon 

Ylelle joksikin määräajaksi. Tyypillisesti välitysoikeudet siirtyvät Ylelle seitsemäksi 

vuodeksi ja välitysjaksoja on useimmiten neljä. Välitysjakso tarkoittaa tässä sitä, että 

Yle saa esimerkiksi oikeuden esittää elokuvan neljää kertaa 30 päivän jaksoissa. 

Välitysoikeuksien ja -jaksojen määrissä on eri tarpeista ja tilanteista johtuvia 

vaihteluita. Lyhytelokuvan kohdalla välitysjaksoja hankitaan Ylelle useimmiten 

rajoittamaton määrä viideksi vuodeksi.  Astalan kokemus elokuva-alalta on laaja: 

hän on ollut ohjelmapäällikkönä niin Tampereen elokuvajuhlilla kuin Elokuva-

arkistossa. Astala toimi Kaurismäki -veljesten tuotantoyhtiössä 80-luvulla ja saman 

vuosikymmenen lopussa yhtenä johtohahmona Sodankylän elokuvajuhlilla  

(1986-1991).  Elokuvasäätiössä hän työskenteli tuotantojohtajana vuosina 

1996-2003. Astalan pitkää kokemusta elokuva-alalla eri tehtävissä tuotanto- ja  

rahoitussektoreilla ei voi ohittaa.  

Astalalle esitetyt kysymykset ovat:  

Kuinka pitkä lyhytelokuva mielestäsi on? 

Mihin lyhytelokuvaa tarvitaan? 

Miksi lyhytelokuvaa pitää julkisesti rahoittaa? 

Mikä on julkisen rahoituksen lisäarvo lyhytelokuvalle?  Jos rahaa ei lasketa? 

Minkälaisia laadun tai vaikuttavuuden mittareilla sillä voisi olla?  
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Yle ilmoittaa arvoikseen luotettavuuden, riippumattomuuden ja ihmisen 

arvostaminen 

Kuinka hyvin lyhytelokuva tukee näitä Ylen arvoja?  

Minkälaisia arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa lyhytelokuvan pitäisi edustaa 

rahoittajan mielestä?  

Kuinka tärkeää Ylen on löytää uusia kykyjä?  

Juha Samola, pääsihteeri, AVEK 

12.8. 2016 AVEK, Helsinki  

Juha Samola on AVEK:in pääsihteeri vuodesta 1989.  Hän edustaa tätä Kopiosto 

ry:n alaista osastoa, joka on  perustamisestaan alkaen (1987) huolehtinut 

lyhyemmän elokuvamuodon tukemisesta ja kehittämisestä ja siksi tärkeä 

haastateltava.  

Samolalle esitetyt kysymykset ovat:   

Kuinka pitkä lyhytelokuva on?  

Mihin lyhytelokuvaa tarvitaan? 

Miksi lyhytelokuvaa pitää julkisesti rahoittaa? 

Mikä on julkisen rahoituksen lisäarvo lyhytelokuvalle?  Jos rahaa ei lasketa? 

Minkälaisia laadun tai vaikuttavuuden mittareilla sillä voisi olla?  

Minkälaisia arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa lyhytelokuvan pitäisi edustaa 

rahoittajan mielestä?  

Lyhytelokuvan osuus viime kauden tuotantotuista on pieni - melkein puolet 

vähemmän kuin mediataiteen? - miksiköhän vai ymmärsinkö väärin?  

Mitä tapahtuisi, jos julkista tukea ei enää annettaisi?  

Mikä muu voisi olla hyväksyttävä julkaisukanava kuin Yle lyhytelokuvalle? 

Ohjaako jokin laki tai säännös AVEK:n toimintaa?  
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3 Lyhytelokuva: määrittely ja yleisöt 

Lyhytelokuva on elokuva.  Kulttuuriaineistojen tallentamisesta ja säilyttämisestä 

annetun lain mukaan elokuvalla tarkoitetaan ”teosta, joka voidaan teknisin keinoin 

esittää liikkuvina kuvina” (L 1433/2007, §3).  

Lyhytelokuvan määritelmän selventämiseksi lyhytelokuvaa verrataan usein pitkään 

elokuvaan. Lyhytelokuva voi olla toteutustavaltaan esimerkiksi kokeellinen, 

animaatio, fiktiivinen tai dokumentti ja edustaa mitä lajityyppiä tahansa (kauhu, 

romanttinen komedia, komedia tms.). Lyhytelokuva voi myös olla kaikkien näiden 

hybridi. Yhteistä näille kaikille muodoille on elokuvan keston lyhyys. Lyhytelokuva 

voi olla myös mainos tai muu joku muu audiovisuaalinen teos. Lyhytelokuvan 

tuotanto, budjetti ja tukisummat ovat pienempiä kuin pitkällä elokuvalla.  

Omasta näkökulmastani pidän lyhytelokuvia määritelmällisesti siis elokuvateoksina.  

Termi on peräisin tekijänoikeuslaista (L 404/61), jossa elokuvateokset mainitaan 

yhtenä teoslajina.  Elokuvateoksena pidetään liikkuvista kuvista ja äänestä 

muodostuvia teoksia sekä muita elokuvaamiseen rinnastettavalla tavalla ilmaistuja 

teoksia, jotka ylittävät  teoskynnyksen (Tekijänoikeuskomitea 1990:31, 31). 

Tekijänoikeuslaissa ei käytetä sanaa teoskynnys, mutta käsite on kehitetty 

oikeuskirjallisuudessa viittaamaan tekijänoikeuslain 1 §:stä ilmeneviin suojan 

kriteereihin. Laki suojaa sitä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Laissa 

tarkoitetun luovuuden yleisesti hyväksyttyjä tunnusmerkkejä ovat luomistyön 

itsenäisyys ja omaperäisyys. Omaperäisyysvaatimukseen on katsottu kuuluvan sen, 

että vain yksi tekijä voi päätyä samaan lopputulokseen. Omaperäisyysvaatimus 

koskee teoksen ”ilmenemismuotoa” eikä esimerkiksi ideaa tai aihetta (Harenko, 

Niiranen, Tarkela, 2016, 17). 

Lyhytelokuva on ilmaisuna muodostettu suomen kielessä samoin kuin monissa 

muissakin kielissä: kort film (ruotsi), short film (englanti) , kurz film (saksa), le court-

métrage (ranska) , korte film (hollanti), corto (italia, espanja). Lyhyys on helpoin ja 

käytännöllisin tapa kertoa mikä lyhytelokuva on. Lyhytelokuvan kesto on usein 

ensimmäisiä asioita, joista puhutaan, kun puhutaan lyhytelokuvasta. Mutta kuinka 

lyhyen lyhytelokuvan on oltava ollakseen lyhytelokuva? Tai mikä voisi olla elokuvan 
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maksimikesto, jotta se olisi vielä lyhytelokuva? Keston liittyvä määrittely voi olla 

kontekstista riippuen olennaista. 

3.1 Lyhytelokuvan kesto  

Lyhytelokuvan kestosta puhuminen johtuu käytännön tarpeen sanelemista syistä ja 

myös siitä kontekstista, missä lyhytelokuvaa katsotaan tai siitä puhutaan. Valmiin 

lyhytelokuvan kesto on määritelmänä objektiivinen ja siten pätevä luokittelukriteeri. 

Huomioitava on kuitenkin, että käsikirjoitusvaiheessa olevan lyhytelokuvan 

rahoituspäätöksiä tehtäessä rahoittajat arvioivat subjektiivisesti lyhytelokuvan kestoa 

selvittäessään, vastaako teoksen sisältö tekijän ilmoittamaa kestoarviota ja sitä 

kautta myös budjettia ja rahoitussuunnitelmaa.  

Lyhytelokuvan keston kautta on siis käytännöllistä rajata elokuvan käsitettä, jotta 

siitä voidaan käydä keskustelua ja sitä voidaan kuvata erillään pitkästä elokuvasta. 

Vaikka lyhytelokuvan lyhyys on sen ominaispiirre, keston tarkempi määrittely on 

periaatteessa sopimuksenvarainen asia. Voidaan sanoa, että kesto on vapaasti 

jokaisen itse määriteltävissä, vaikka lyhytelokuvan kestosta voidaan olla yhteisesti 

jotain mieltä kontekstista riippuen. 

Oma käsitykseni lyhytelokuvan maksimikestosta on syntynyt vuosien kokemuksesta 

lyhytelokuvan käsikirjoituksia lukemalla ja katsomalla satoja lyhytelokuvia vuosittain. 

Suosin henkilökohtaisesti lyhytelokuvia, jotka ovat alle 20 minuuttisia, koska 

vaikuttaa siltä, että sitä pidemmästä lyhytelokuvasta katoaa jokin olennainen 

lyhytelokuvan muodosta: sen tiiviydestä kertoa tarina. Lyhytelokuvien tuottajana 

Ylessä ajattelen keston myös antavan ennakkotiedon katsojalle siitä kuinka kauan 

hänen pitäisi keskittyä elokuvaan.  

Samaa mieltä kanssani on haastateltavani tuottaja Elli Toivoniemi, joka ensin rajaa 

jaeltavaksi tarkoitetun lyhytelokuvan keston 30 minuuttiin.  Hän kuvailee, että tässä 

kohtaa hän tarkoittaa sellaista lyhytelokuvaa, joka on yleisölle suunnattu ja 

jaeltavaksi tarkoitettu toisin kuin esimerkiksi videotaiteen teos, jota katsotaan 



�  / �17 66
yhdessä paikassa kerrallaan. Miettiessään asiaa tarkemmin hän epäilee, että 20-30 

minuuttinen lyhytelokuva lähenee tv-sarjan osan kestoa.  

Mutta tietysti uudet jakelutavat, netti ja mobiililaitteet erityisesti, niin luulen, että se 

lyhentää kestoa, mikä ihmiset mieltävät lyhäreiksi, tai mitä ne etsivät tai haluavat 

katsoa. 

      Elli Toivoniemi, tuottaja 

Ohjaaja Maarit Suomi-Väänänen koki hankalana rajata kestoa. Tekijänä hän sanoo 

keston riippuvan katsomistilanteesta eli katsotaanko sitä festivaaleilla vai 

televisiosta. Suomi-Väänäsen mielestä puolituntinen lyhytelokuva on ”aika napakka” 

kestorajaukseksi.  

Saara Cantell väitöskirjassaan rajaa omassa tutkimuksessaan lyhytelokuvan 15 

minuuttiin, jonka ylittävät fiktiiviset lyhytelokuva ovat novellielokuvia  (noin 25-30 

min) ja puolipitkiä draamoja (Cantell, 2011, 29).  Cantell perustaa oman 

kestorajauksensa elokuvan moniottelijan Richard Raskinin käsitykseen siitä, että 

alle 15 minuuttisen ”oikean” (engl. ”true”) fiktiivisen lyhytelokuvan tarinan kerronnan 

tiiviys pitää hallussaan katsojan keskittyneisyyden tavalla, jota yli 15 minuuttinen ei 

pysty (Raskin, 2002, 3). 

Mun mielestä lyhytelokuvalla voidaan sanoa paljon enemmän asioita ja paljon 

monipuolisemmin kuin pitkillä tai dokkareilla [dokumenttielokuvilla]. Jos on pitkiä 

dokkareita, voit katsoa niitä festivaalilla kymmenen. Jos tarjoat lyhäreitä, niitä voi 

katsoa helposti viisikymmentä, jolloin saat 50 erilaista ideaa tai tarinaa itsellesi.  

      Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlat 

Useimmiten  lyhytelokuvan kestoa haetaan festivaalien sääntöjen kautta. Yleinen 

oletus on, että kestoraja lyhytelokuvafestivaaleilla on  30 minuuttia, mutta myös 

lyhytelokuvafestivaaleilla kestot vaihtelevat ja keskimääräinen kestorajaus näyttäisi 

asettuvan 30-40 minuutin väliin: 
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Lyhytelokuvien myyjät ovat kertoneet minulle useissa yhteyksissä, että myynnin 

kannalta  paras kesto lyhytelokuvalle on noin seitsemän minuuttia, maksimissaan 

kymmenen minuuttia. 

Lyhytelokuvan ostajat televisiossa hankkivat lyhytelokuvat televisioiden slottien eli 

ohjelmapaikkojen mukaisesti. Ohjelmapaikka on televisiossa kanavan määrittelemä 

paikka ohjelmistossa, jolle annetaan kesto- ja sisältötavoitteet. Esimerkiksi SVT 

ostaa lyhytelokuvia 5, 10, 15 minuutin pituisina (Hellström, 2016) kuten myös Canal 

Plus (Unifrance 2016). Arten lyhytelokuvaohjelma Court Circuitin rajoittaa keston 30 

minuuttiin sen tuottajan Catherine Colas’n mukaan (Colas 2016). Lyhytelokuvien 

haitaksi televisioesitysoikeuksista maksetaan keston mukaisesti.  

Meillähän on perinteinen puolivakava linjaus, että ei ole mitään kestorajaa. Se on 

tavallaan hauskaa, että voi olla jotain alueita, missä sellaisia selkeitä rajoja ei 

aseteta. Mutta kuinka järkevää se on sitten?  Se voi olla mielekästä silloin kun 

haluaa pitää itsellään vapauden ottaa vastaan kiinnostavia hankkeita ilman, että 

siinä on turhia rajoituksia, mutta sitten kun niitä hankkeita ryhdytään julkaisemaan, 

niin se voi olla, että se saattaa asettua ongelmaksi, että sellaista rajaa ei ole. Ja 

sitten toisaalta, jos ajattelee, että jos halutaan ohjata tekijöitä ja tuottajia jollain 

tavalla, niin silloinhan kaikki nämä rajoitukset on;  kaikki rajoitukset on luovuutta 

edistäviä asioita, selkeät raamit on useimmiten helpottavia asioita, kun jotain lähtee 

suunnittelemaan. Jos hatusta tai hihasta vetäisin, niin varmaan mielelläni sanoisin, 

että 28 minuuttia, ainakin perinteisen televisioajattelun pohjalta. Mutta sitten mehän 

ei enää kohta olla televisio-ohjelmakaavion ja puolen tunnin ja tunnin rajoitusten 

Lyhytelokuvafestivaalit Pitkien ja lyhyiden elokuvien festivaalit

Tampereen elokuvajuhlat 30 min Indie Lisboa, Portugali 59 min

International Short Film Festival Oberhausen 35 
min

Cannes, Ranska 15 min

Hamburg International Short Film Festival , 
Saksa  30 min

Berlinale, Saksa 30 min

Clermont-Ferrand, Ranska 40 min Rotterdam int. film fest, Alankomaat  59 min

Uppsala International Short Film Festival, Ruotsi 
40 min

Locarno Film Festival, Sveitsi 40 min

Flickerfest, Australia 35 min Oscars, USA 40 min

Aspen Shortfest 40 min Venice International Film Festival, Italia, 25 min

Palm springs int. short film fest 40 min Sundance int. film fest, USA 50 min
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kahlitsemia siinä määrin kuin tähän asti on oltu,  jolloin sekään ei välttämättä ole 

relevanttia. Mutta vastauksena kysymykseesi, niin en ole mitään selkeää rajaa 

mielessäni asettanut.  

      Erkki Astala, Yle     

European Film Agengy Research Network ylläpitää eurooppalaisen elokuvan 

tilastointia ja SES on verkoston jäsen. Elokuvasäätiön tilastoijan Joonas Sotaniemen 

mukaan  EFARN:in ohjeistus datan keruuseen määrittelee lyhytelokuvan kestoksi 

1-10 minuuttia. Säätiön omissa tilastoissa lyhytelokuvan mitta on 30 minuuttia 

(Sotaniemi, 2016). Kun säätiö käsittelee hakemuksia, se määrittelee pitkiksi 

dokumenttielokuviksi dokumenttielokuvat jotka ovat yli 60 minuuttia ja pitkiksi 

elokuviksi fiktiiviset elokuvat, jotka ylittävät 72 minuuttia (Nokelainen 2016). 

Säätiön sivuilta ei tätä tietoa löydy.  

Se on sillä tavalla hankala kysymys, että en ole koskaan sitä lähtenyt miettimään. 

Jos se on runsaasti päälle tunnin, niin sitten se on pitkä elokuva. Mutta mikä on se 

harmaa-alue jos se on 55 minuuttia, niin onko se lyhytelokuva? Mä en nimittäin ole 

pitänyt novellielokuvia [25-28 minuutin pituisia] omana kategorianaan. Ehkäpä 

sanotaan, että se tunti on sellainen: jos on tunti kymmenen, sitten sen voi laskea 

pitkäksi elokuvaksi  ja jos se on viisikymmentä minuuttia, niin sitten se on 

lyhytelokuva. Ja se harmaa-alue siinä välissä on sitten hankala. AVEK:in kannalta 

sillä ei ole mitään merkitystä, meidän ei tarvitse määritellä niitä tai tuotantoneuvojat 

näyttävät katsovan joskus jos joku käsikirjoitus on niiden mielestä sellainen, että se 

on selvästi pitkän leffan kässäri, niin ne hylkää sen ja noita pitkiä leffoja, jotka on siis  

tuntisiakin, niitäkään meille ei ole tullut pitkään aikaan. Tai jos on tullut, ne on sitten 

samantien leikattu pois, sen takia että ne tuotantokustannukset on niissä aika paljon 

korkeammat. Se kysymys ei musta ole relevantti.  

      Juha Samola, AVEK 

Lyhyelokuvan kestosta on siis vaihtelevia käsityksiä yhdestä minuutista 72 

minuuttiin, mutta kestorajoitukset ovat selkeästi aina kontekstisidonnaisia.  
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3.2 Lyhytelokuvan muoto 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Henry Bacon kuvaa tarinallisen elokuvan 

muodon koostuvan ”tarinan, teemojen ja tyylin kokonaisuudesta”. Tähän 

kokonaisuuteen vaikuttavat elokuvan eri elementit kuten kuvaus, ääni, musiikki, 

lavastus, puvustus, leikkaus, maskeeraus, näyttelijätyö ja dialogi (Bacon, 2000, 23).  

Näen, että eri lyhytelokuvan lajityypeille lyhytelokuvan muoto on sama, mutta tyylistä 

riippuen tekijä  painottaa eri elementtejä kuin fiktiivisessä lyhytelokuvassa antamalla 

esimerkiksi kuvalle ja rytmille suuremman merkityksen kuin tarinallisuudelle kuten 

kokeellinen lyhytelokuva tekee.  Raskin (2002, 3) ja Cantell (2011,  31) ja ovat 

samaa mieltä kokeellisista lyhytelokuvista siinä, että niissä on kysymys enemmän 

kuvataiteesta kuin elokuvasta. Raskin määrittelee kokeellisen ja fiktiivisen 

lyhytelokuvan eron seuraavasti: fiktiivinen lyhytelokuva kertoo tarinan ja kokeellinen 

elokuva painottaa kuvan merkitystä ja sen kerronnan ei tarvitse olla katsojalle 

ymmärrettävä.  

Lyhytelokuvan muodosta ei ole yhtä laajasti vaihtelevia käsityksiä kuin sen kestosta. 

Niin kirjallisuus kuin haastateltavat käsittävän lyhytelokuvan olevan onnistuessaan 

tiivistettyä tarinankerrontaa. Kaikki lyhytelokuvat eivät kerro tarinoita, mutta niiden 

kyky tiivistää ajatus tai idea on lyhyille ilmaisumuodoille yhteistä (Cantell, 2011, 111).  

Lyhytelokuvasta kirjoitetaan lähdeteoksien perusteella usein fiktiivisen lyhytelokuvan 

näkökulmasta.  Arvelen sen johtuvan siitä, että fiktiivinen lyhytelokuva on selkein 

erotettava lajityyppi lyhytelokuvan sisältä kokeellisen elokuvan lisäksi.   

Fiktiivisen lyhytelokuvan rakennetta ja muotoa on helppo verrata fiktiiviseen pitkään 

elokuvaan, koska pitkää ja lyhyttä fiktiivistä elokuvaa yhdistävät samat elementit 

kuten käsikirjoitus, draamallisuus ja näyttelijät. Fiktiivisillä lyhytelokuvilla on usein 

tuottaja kuin taas muissa lyhytelokuvan muodoissa tuottaja ja ohjaaja on monesti 

sama henkilö. 

Haastateltavani myös kuvasivat usein lyhytelokuvien ominaisuuksia verraten sitä 

pitkään elokuvaan.  SES:in dokumentti- ja lyhytelokuvan tuotantoneuvoja Piia 

Nokelainen katsoo, että lyhytelokuva voi olla tekijälle sisällöllisesti haastavampi kuin 

pitkä elokuva, koska havaintojen tulee olla täsmällisempiä ja rohkeampia. Tuottaja 

Elli Toivoniemi toteaa, että lyhytelokuvan muoto suo sille enemmän mahdollisuuksia 
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sisällön ja jakelun suhteen kuin muut muodot (pitkät elokuvat, tv-sarjat), jotka ovat 

tiukemmin määriteltyjä sen suhteen minkälainen niiden pitää olla, että yleisö ostaa ja 

ottaa sen omakseen. Ohjaaja Teemu Nikki puolestaan katsoo, että lyhytelokuvaa ei 

pidä verrata:  

Mun mielestä lyhytelokuvissa on vain se, että niitä ei pidä verrata pitkiin elokuviin, 

koska ne ovat eri asia.  Molemmat on kaksiulotteista kuvaa kankaalla, televisiossa 

tai kännykässä, mitä ikinä onkin, mutta ne tehty eri tarkoitusperällä.  

      Teemu Nikki, ohjaaja 

    

Nikin mielestä lyhytelokuva on ilmaisukeino, kun taas pitkä elokuva on tuote.  

Pitkä elokuvahan ei ole ilmaisukeino. Tai toi kesäpitkä [Nikin kesällä kuvattava pitkä 

elokuva, joka hän tekee omalla rahoituksella] on ilmaisukeino, koska mulla ei ole 

mitään odotuksia. Okei, mulla on odotuksia, mulla on se, että punaiselle matolle 

mennään komeasti ja niin poispäin, mutta se on mun luoma odotus eikä niin, että 

joku sanoo, että kenelle se pitää tehdä, tai mikä se on tai. Pitkät elokuvat on 90% 

pitkistä elokuvista on tuotteita. … Plus sitten jos se on hyvä lyhytelokuva, niin se 

saattaa antaa niin paljon tavallaan kamaa siinä kerralla, että niin hirveästi 

sulateltavaa, että se ei ole rentouttavaa. Se saattaa olla, että sä oivallat asioita, voit 

keksiä jotain, mutta ei se ole Games of Thronesia [amerikkalainen tv-sarja]. 

      Teemu Nikki, ohjaaja 

Maarit Suomi-Väänänen mainitsee lyhytelokuvasta, että sen kevyempi tuotanto 

mahdollistaa, että ”kaikennäköiset kukat saa kukkia”. Lyhytelokuva ei ole pelkästään 

elokuvan kokeilukenttä, vaan lyhytelokuvia tehdään palavasta halusta ja niissä 

näkyy taiteen koko kirjo. Hän myöskin katsoo, että lyhytelokuvan voima on sen 

pitkästä elokuvasta poikkeavassa tavassa kertoa:  

  

Se on tietenkin myös inspiraationa muille, siis tavallisille ihmisille, kun näytetään että 

teos menee jotain uusia polkuja, että se ei menekään sitä Syd Fieldin kaavaa pitkin 

tai että siinä on jotain muutakin kuin aristoteleläinen dramaturgia.  

      Maarit Suomi-Väänänen, ohjaaja 
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Fiktiivisen ulkopuolelle jäävät lyhytelokuvat tuntuvat käytännössä pakenevan yleisiä 

määritelmiä ja muotosääntöjä muuten kuin tiiviyden kohdalla. Kaikki haastateltavista 

pitivät lyhytelokuvaa elokuvan sisällä omana taiteen muotonaan.  

Lyhytelokuva; mä jopa pidän siitä lyhyestä muodosta ehkä enemmän kuin pitkästä.  

Pidän siitä tekemisestä enemmän, että tiivistää mahdollisimman lyhyeen tilaan sen, 

jonkun asian, mutta mä tykkään mielummin katsoa itse pitkiä elokuvia kuin 

lyhytelokuvia, koska lyhytelokuvat vaatii itseasiassa, ne vaatii katsojalta enemmän 

kuin pitkä elokuva.  

      Teemu Nikki, ohjaaja 

  

Cantell summaa, että tiivistämisen vaatimus on selvin lyhyen ja pitkän muodon 

erottava tekijä.  Hänestä ristiriita lyhyen keston ja teemojen suuruuden välillä on 

ominaista lyhytelokuvalle (2011, 111).  Samaa mieltä on Raskin, joka on luonut 

lyhytelokuvalle seitsemän parametria (Raskin, 2002, 165-172),  joista Cantell 

valitsee tärkeimmäksi kaksi viimeistä: pelkistäminen (engl. simplicity), jonka kautta 

syntyy syvyys (engl. depth) ja kerronnan taloudellisuus (engl. economy), josta 

muodostuu eheys (eng.wholeness)  (Cantell, 2011, 59).  Cantell on huolissaan, että 

fiktiivistä lyhytelokuvaa ei lähestytä omana taiteen muotona, vaan sitä pidetään 

harjoitusvaiheena pitkään elokuvaan. Hän on kokenut, että lyhytelokuvalta puuttuvat 

yhteiset arviointiperusteet  ja väittää, että lyhytelokuvan muotoa ja sisältöä 

punnitaan kuten pitkää elokuvaa. Tämä olisi hänen mukaansa sama kuin runoa 

luettaisiin kuten romaania (Cantell 2011, 11-12).  Olisi kiinnostavaa tutkia, millaisia 

Cantellin mainitsemat yhteiset arviointiperusteet voisivat olla lyhytelokuvan 

tapauksessa, jossa jokainen elokuva on erilainen ja lyhytelokuva ei ole vain yksi 

muoto ja yksi kesto?  Sama huoli on Raskinilla, joka sanoo, että elokuvakoulut 

kannustavat opiskelijoita ajattelemaan lyhytelokuvaa miniversiona pitkästä 

elokuvasta itsenäisen taidemuodon sijaan (Raskin, 2002, 1). 

Ja varsinkin nykyisellään lajityyppien sekoittuminen on niin ilmeistä. Jos ajatellaan 

vaikka mediataidetta, niin mediataidetta ja lyhytelokuvaa on kyllä todella hankalaa 

nykyisin erotella, paitsi jos mediataide on selvästi installaatiopohjaista. Jos käy 

galleriassa katsomassa siellä mediataiteen nimellä kulkevia teoksia, niin ne voisivat 

olla lyhytelokuvia festarilla ihan yhtä hyvin. Ja niinpä ajatus siitä, että meillä on on 

sellainen taidemuoto, jonka nimi on lyhytelokuva, niin sille pitäisi ehkä keksiä joku 



�  / �23 66
toinen nimi, mikä vetää sen mediataiteeseen, mutta avaisi sitä vähän joka 

suuntaan,- mikä ikinä se voi ollakaan, se onkin sitten jo hankalampi sanoa… Siinä 

[lyhytelokuva sanassa] on jotain sellaista, että se ei yhtään houkuttele katsomaan 

lyhytelokuvaa.  

Juha Samola, AVEK

Samolan kommentti lyhytelokuvan nimestä on ennenkin noussut esiin 
lyhytelokuvakeskusteluissa. En ole kirjannut muistiin kaikkia ehdotuksia vuosien 
varrella, mutta nimeen on aina haluttu kuitenkin tuoda mukaan sana, joka kertoisi 
pienuudesta tai lyhyydestä esimerkiksi ”minileffa” tai ”pätkis”.  Jim Piper ehdottaa 
omassa lyhytelokuvan tekemistä koskevassa oppaassaan, että hän haluaa kutsua 
lyhytelokuvan tekemisestä 1960-luvun termillä ”minimalistinen elokuvan 
tekeminen” (eng. minimalist filmmaking), koska minimalismi sopii lyhytelokuvaan ja 
runouteen muodon taloudellisuuden takia (Piper, 2006, 6). 

3.3 Lyhytelokuvan yleisö 

Lyhytelokuvan kohderyhmäajattelu perustuu alalla toimijoiden ennakkokäsityksiin:  

lyhytelokuvia tekevät pääasiassa nuoret aikuiset nuorille aikuisille ja sen katsojat 

hakevat katsottavansa netistä,  jossa lyhytelokuva on ideaali muoto lyhyen kestonsa 

vuoksi. Joskus katsojamäärä voi olla kerralla iso, kun lyhytelokuva esitetään 

televisiossa täyteohjelmana ohjelmien välissä hyvään katseluaikaan, mutta mitään 

tutkimustietoa ei ole siitä etsiikö lyhytelokuvan täyteohjelmana katsonut ihminen 

aktiivisesti lisää lyhytelokuvia katsottavakseen. 

Olen selvittänyt junamatkoilla tuntemattomien matkakumppaneiden käsitystä 

lyhytelokuvasta. Useimmiten he vastaavat, etteivät katso lyhytelokuvia. Kysyttäessä 

syytä he vastaavat usein, että lyhytelokuvat ovat ”outoja”, ”kokeellisia” ja 

”opiskelijatöitä”. Kun jatkan kysymyksellä minkä lyhytelokuvan keskustelukumppani 

on katsonut, vastaus on ”en yhtään”. Lyhytelokuvalla on siis vaikeasti lähestyttävän 

elokuvan maine. Mielikuva on vahva, vaikka lyhytelokuvia ei ole katsottu. 

Opiskelijatyö on looginen vastaus, mutta entä kokeellinen ja outo? Voiko outous 

syntyä siitä, että koska lyhytelokuva ei ole suurelle yleisölle tuttua, se on siksi 
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outoa?  Katsojalle, joka etsii samantyyppistä itseään kiinnostavaa elokuvaa, 

lyhytelokuvan arvaamattomuus ja monimuotoisuus voivat olla negatiivisia määreitä.  

Maine kokeellisena, taiteellisena ja koulutyönä pysyy siis sitkeästi lyhytelokuvan 

ominaisuutena. Mainetta parantamaan SES, AVEK ja Yle käynnistivät vuonna 2010 

ensimmäisen ”Hetki hauskaa” hankkeen, jonka nimenomaisena tarkoituksena oli 

saada suurempia yleisöä lyhytelokuvalle komedian kautta.  Hankkeen elokuvat 

sopivat Ylen kanaville ja niitä on katsottu ja esitetty paljon. 

Haastateltavat näkevät, että lyhytelokuvalle ei ole osoitettavissa selkeää 

kohderyhmää.  

Kohderyhmäajattelu on mun mielestä tosi outoa, koska minussakin on sisällä 

monenlaista katsojaa: yhdessä hetkessä olen viiden vanha ja yhdessä hetkessä 

olen MA [Master of Arts]  ja yhdessä hetkessä olen maailman kansalainen ja 

toisessa hervantalainen. Heti kun rupeat ajattelemaan sitä kohderyhmää, alat 

aliarvioimaan sitä…Ja senhän näkee tavallaan siitä, että jos mun töitä, niin 

kummallisia kun ne on, niitä on näytetty yli 40:ssä maassa. Sehän tarkoittaa, että 

ainoa mihin voin luottaa, että jos se huvittaa mua, silloin voin uskoa siihen, et se voi 

huvittaa joitain muita… Mä katson, että olen tarinankertoja, mutta en ehkä ole 

sellainen perinteinen. Ehkä mulla lähtee tarinat jonnekin ihan omille laduille. 

Kohderyhmäajattelu vie minusta aina metsään. Se on liian helppoa. 

      Maarit Suomi-Väänänen, ohjaaja 

 

Ei hirveän tarkkaa profiilia, en osaa sanoa. Kyllä mä luulen, et se on kuitenkin 

nuoremmat ihmiset, sanotaan alle nelikymppisistä joilla on vielä aikaa, jotka 

ylipäätänsä käyttää kulttuurin palveluita tai etsii itselleen tietoa ja viihdykkeitä ja 

sosiaalisia yhteisöjä ja aktiivisesti etsii mielenkiintoisia asioita. Kun taas näen, että 

sitten 40-60 vuotiaana on yleensä perheet ja urat ja kiireet ja sitä tarkentaa, että 

mihin sitä aikaansa sitten käyttää.  

      Elli Toivoniemi, tuottaja 
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3.3.1 Tampereen elokuvajuhlien yleisö 

Tampereen elokuvajuhlien vuonna 2011 (Mäki-Kihniä, 2011) teettämään 

kävijäkyselytutkimukseen osallistui 540 henkilöä. Kävijäkyselytutkimuksen 

osallistujista noin 60% oli naisia. Suurinta ikäluokkaa edustivat  20-29-vuotiaat. He 

palasivat festivaalille aikaisemman positiivisen kokemuksen takia. Kysyttäessä mistä 

tekijöistä heille tuli festivaaleilla hyvä mieli, suurimpana tekijänä vaikuttivat elokuvat, 

sitten innostava ja myönteinen kokemus, ja rentoutuminen ja ystävien tapaaminen. 

Yllättävä tulos oli, että tutkimukseen osallistuneista 82 % ei ollut elokuva-alalla 

toimivia. Yksi syy tähän voi olla, että alalla toimivat eivät osallistuneet 

kävijäkyselytutkimukseen. Toinen mahdollinen, vaikka spekulatiivisempi syy voi olla, 

että uudet lyhytelokuvan tekijät eivät vielä laske kuuluvansa elokuva-alaan. 

Kävijäkyselytutkimukseen mukaan tapahtuman toistuvuus, tuttuus ja lyhytelokuvien 

laatu ovat merkittävää tälle lyhytelokuvan yleisölle. Festivaalin vuoden 2016 

kävijämäärä oli yhteensä 26.164 henkilöä, joista elokuvassa käyneiden osuus oli 

14.842 (Alanen, 2016).  

Mä luulen, että ainakin Tampereella me ollaan pystytty,  jos ei nyt uudistumaan, niin 

ainakin saamaan aina se tietty määrä uutta porukkaa sinne lisää. Puolet tulee joka 

tapauksessa ainakin tutkimusten mukaan ja sitten se toinen puoli hommataan, ja 

kyllä siinä musta liikkuu kaikenlaista patukkapäätä ja tiedostavaa nuorta. Kun olen 

aina itse tosi huolissani siitä, että ne vanhenee meidän mukana, se yleisö…Jos 

Tampereella myydään 11-12.000 lippua, niin moni maksaa ja sitten sinne tulee 600 

vierasta, yli 100 lentää Tampereelle ulkomailta. Suurin osa omilla rahoillaan ja 

katselee niitä.   

      Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlat 

       

3.3.2 Lyhytelokuvan katsojat televisiossa

Lyhytelokuvalla voi olla televisiossa tuhat katsojaa tai 700.000 katsojaa, riippuen 

milloin lyhytelokuva esitetään ja millä kanavalla. Esimerkiksi ohjaaja Taneli 
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Mustosen komediallinen 4 minuutin lyhytelokuva ”Fasisti” tavoitti täyteohjelmana 

perusohjelmiston välissä  6.1.2015 TV1:llä Urheiluruudun jälkeen klo 20.50  

658.000 katsojaa. 

Lyhytelokuvan vakituisen ohjelmapaikan Uuden Kinon katsojamäärät ovat 

televisiossa useimmiten niin pieniä, että Ylen käyttämä Finnpanelin TV-

mittaritutkimus ei Ylen yleisötutkijan mukaan anna luotettavaa tietoa ohjelmapaikan 

katsojaprofiilista.  

Ohjaaja Teemu Nikki ei odota lyhytelokuvalle suuria katsojamääriä ja pohtii mikä 

merkitys sillä on, että elokuvat esitetään ainostaan Yle Areenan verkkopalvelussa:  

Mä teen niin kuin yleensäkin ohjaajana, että jos on tehnyt lyhytelokuvan ja tietää, 

kuinka vähän niitä sitten katsotaan televisiosta, niin eipä sillä sitten katsojamääräällä 

stressata… Seuraavaa sukupolvea ei voi vähempää kiinnostaa, tuleeko se 

televisiosta vai ei, mutta on sinänsä hauskaa, että keski-ikäiset ihmiset on silleen, 

että tuleeko se televisiosta?  Ja mä että ei, se on, vaikka Sekasin sarja, me 

sanottiin, että Yle Areena on sen pääkanava. Ne on, että tuleeko se televisiosta ja 

me, että no okei se tulee telkkarista, mutta sillä markkinoidaan Areenaa, että se 

ajataan sieltä [televisiossa]. Ja ne ei ymmärrä… että tavallaan sitä, että tämä ei ole 

oikea juttu, kun se tulee Yle Areenasta. Tai se julkaistaan Youtubessa, niin se on 

vähän myöskin taas meidän sukupolven ongelma… Toki jos elokuvateatteri on 

kyseessä, olisi kiva, jos tulee katsojia, koska se myös tarkoittaa, et sillä voisi jotain 

tienatakin.  

      Teemu Nikki, ohjaaja 

Ylen ohjelmapaikka Uusi Kino esittää säännöllisesti lyhytelokuvaa Teema kanavalla 

maanantaisin noin klo 23.30 ja uusii saman ohjelmiston saman viikon lauantaina 

aamupäivällä tai iltapäivällä riippuen ohjelmiston ikärajoista. Lyhytelokuvat ovat 

katsottavissa televisioesityksen jälkeen Yle Areenassa 7-30 päivän ajan riippuen 

niiden sopimuksista. Areenan etusivu tarjoaa harvoin Uuden Kinon lyhytelokuvia 

katsottavaksi. Se tarkoittaa, että katsojan on oltava etukäteen tietoinen joko 

ohjelmapaikasta tai lyhytelokuvasta ylimalkaan, että osaa hakea Areenasta 

lyhytelokuvan katsottavakseen.   
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Uuden Kinon ohjelmistossa on  lyhytelokuvien lisäksi myös pidempiä 

dokumenttielokuvia ja joitain kokeellisempia pidempiä fiktioelokuvia. Uusi Kino on 

ollut Ylen ohjelmistossa ensin vuonna 1994 kokeiluna ja säännöllisesti vuodesta 

1995 alkaen. Uuden Kinon myöhäisellä esitysajalla on myönteisiä ja kielteisiä 

vaikutuksia. Kellonaika mahdollistaa vapaat kestot ja ikärajattoman sisällön.  

Myöhäinen lähetysaika vaivaa television katseluun tottunutta yleisöä, joka on iältään 

vanhempaan ja lopettaa katselun aikaisemmin illalla.   

Vuosittainen ohjelmisto koostuu pääosin yhteisrahoitteisista eli ennakko-ostetuista  

lyhytelokuvista. Sen lisäksi Uusi Kino esittää valmiita kotimaisia ja ulkomaisia 

lyhytelokuvia noin kymmenen kappaletta vuodessa.  

Uuden Kinon Facebook sivun käyttäjät ovat Facebookin mukaan 25-43-vuotiaita, 

mutta se ei luonnollisesti tarkoita, että samat henkilöt katsovat Uuden Kinon 

ohjelmistoa.    

Haastateltavista Erkki Astala ja Juha Samola kuvasivat lyhytelokuvaa yllättävyydellä 

ja täyteohjelmana lyhytelokuvan esittäminen parhaimmillaan saattaakin yllättää 

iloisesti television perusohjelmiston välissä. Teemu Mäki vahvistaa Astalan ja 

Samolan käsityksen lyhytelokuvan yllättävyyden merkityksestä toteamalla, että 

taideteoksen tekee kiinnostavaksi tuttuus ja samalla vieraus eli yllätyksellisyys. 

Voiko olla niin, että jos fiktiivinen lyhytelokuva näyttäytyy suurelle yleisölle ”vain 

lyhyempänä pitkänä elokuvana”, niin muut kuin fiktiivisen lyhytelokuvan tekotavat 

ovat liian vieraita niitä tuntemattomille. Mäki jatkaa, että jos henkilö on tottunut 

etsimään taiteesta ja viihteestä ajanvietettä hänen voi olla vaikea tulkita teosta 

ajattelun välineenä ja silloin voi olla vaikeaa lähestyä taidetta, joka ei tuota 

mielihyvää (Mäki, 2005/2009, 129, 136). 

Vuodesta 2013 lähtien Yle on osallistunut kansainvälisen lyhytelokuvapäivän 

viettoon 21.12. esittämällä Teemalla lyhytelokuvia hyvään katseluaikaan kolmen-

neljän tunnin ajan. Kansainvälisen lyhytelokuvapäivän (Lyhytelokuvapäivä 2015) 

vietto on alkanut Ranskasta, jossa lyhyttä muotoa juhlitaan vuoden lyhyimpänä 

päivänä jo vuodesta 2011. Lyhytelokuvapäivä on kerännyt vuosittain ensimmäisen 

tv-tunnin aikana n. 80.000 katsojaa, joka on Teema -kanavalla hyvä katsojaluku. Se 
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osoittaa, että tapahtuman kaltainen yhden illan lyhytelokuvamaraton huokuttelee 

katsomaan lyhytelokuvia.  

Lyhytelokuvista sanotaan, että niitä on vaikea nähdä (Elsey&Kelly, 2002, 1). Tämä 

väite on tosi vain silloin, jos sen katsomispaikaksi valitaan pelkästään televisio, 

elokuvateatterit ja festivaalit.  

Lyhytelokuvalle on eduksi tulla nähdyksi elokuvateatterissa kuten elokuvan 

muutenkin, mutta nykyään elokuvateatterilevitys on harvinaista. Vuosina 1933-1964 

elettiin lyhytelokuvan elokuvateatterilevityksen kulta-aikoja. Voimaan oli tullut 

lainsäädäntö, jonka mukaan ”sellaisten elokuvien veroa alennettiin, joiden 

täytekuvana esitettiin vähintään 200 metrin pituinen (noin seitsemän minuuttia) 

Suomessa valmistettu elokuva, joka oli katsottava tiede-, opetus- tai taide-

elokuvaksi taikka joka kuvasi maan elinkeinoelämää” (Linnakangas, 2014, 172-173). 

Uusi lainsäädäntö lisäsi luonnollisesti lyhytelokuvien tuotannon määrää: 

ensimmäisen verohuojennusvuoden aikana valmistui yli 200 lyhytelokuvaa 

enemmän kuin edellisenä vuonna (Silius, 2011, s. 12).  Vertailuksi kerrottakoon, että 

lyhytelokuvia on julkisesti rahoitettu viime vuosina keskimäärin 25 kappaletta 

vuodessa.  Verohuojennusvuodet olivat lyhytelokuvan kulta-aikaa ainakin 

määrällisesti vaikka eivät niinkään ehkä laadullisesti. Verohuojennus kumottiin 

vuonna 1964, kun hallitus hyväksyi uuden elokuvalain ja vuonna 1969 sovittiin 

Suomen elokuvasäätiön perustamisesta (Linnakangas, 2014, 173).  Päättäjien 

arvostelukykyä arvioitiin heti: Sedergren & Kippola (2015, 479) kommentoivat uuden 

perustetun säätiön myöntäneen lyhytelokuvalle tuotanto- ja kopiotukea ”vain 

teatteriesityksiin soveltuvalle hovikelpoiselle joukolle”. Elokuvahistorioitsija ja ohjaaja 

Peter von Bagh kirjoitti samana vuonna, että lyhytelokuva on elokuvamuoto eikä sitä 

saisi pitää harjoituksena pitkään elokuvaan ja katsoi verohuojennuksen päättymisen 

luovan entistä paremmat mahdollisuudet lyhytelokuvan levitykselle (Bagh, von, 

1969, 25).    

Näkyvyys on internetin kautta laajentunut ja von Baghin toivomat edellytykset ovat 

todellakin entistä paremmat, mutta samalla lyhytelokuva häviää internetin 

videoalustoille yhtenä muotona muiden lyhyiden videoiden seassa.  Esille on 

noussut uusi ongelma, miten löytää juuri itseään kiinnostava lyhytelokuva netistä. 

Youtuben kautta elokuvia tai videoita, kuten Youtube niitä kutsuu, katsotaan 
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päivittäin 100 miljoonaa tuntia (Youtube statistics 2016). Youtuben kautta 

hakusanalla ”Best short films”  haun tulos on loputon.  

Valitettavasti näyttää siltä, että internet ei tuo uutta ansaintamallia lyhytelokuvan 

tekijöille, koska katselu on internetissä useimmiten ilmaista. Internet ja mobiililaitteet 

ovat lyhytelokuvan levitysalustana käytännöllistä, mutta siitä seuraa ristiriita 

lyhytelokuvan roolista osana elokuvataidetta, koska uudet kuluttamisen 

henkilökohtaiset laitteet eivät tue elokuvan kokemusta, joka syntyy kankaalla kuvan 

ja äänen yhteiselämyksenä. 

  

Mä oon katsonut Areenasta silloin kun joku on jäänyt katsomatta, mutta en halua 

katsoa iPadistä, koska mulla on kuitenkin ihan kunnon telkkari himassa niin, että 

tuollainen pikkunen ruutu, se ei tee kellekään oikeutta.  Se on niin kuin kuuntelisi 

musiikkia tuollaiselta pieneltä läpykältä [älypuhelin] ja olisi tyytyväinen, että onpa 

hienoa tämä musiikki.        

      Juha Samola, AVEK 

Lyhytelokuvien käyttö- ja katselumahdollisuudet ovat kasvaneet huikeasti internetin, 

älypuhelinten ja vaikkapa pelikonsolien avulla. Lisäksi sosiaalisessa mediassa 

jaetaan jatkuvasti lyhytelokuvia.  Aikaisemmin tehdyn (2015) Uuden Kinon Facebook 

katsojakyselyyn osallistunut vastaaja näkee sosiaalisessa mediassa lyhytelokuvan 

katselun kuitenkin ongelmallisena:  

  

Facebookistakin katson melko lyhyitä kavereiden jakamia videoita, mutta   

harvemmin ne ovat lyhytelokuvia, enemmänkin satunnaisia nettivideoita. Yli 

minuuttia pidempään ja ammattimaiseen lyhytelokuvaan tuskin jaksaisin 

Facebookissa keskittyä, se on köykäisemmän sisällön alusta.   

      Uuden Kinon kyselyyn osallistunut  

      anonyymi vastaaja 

Muutamia yksittäisiä kokeiluja on ollut lyhytelokuvien esittämisestä kokoelmina 

kuten Pirkanmaan elokuvakeskuksen kahden pidemmän lyhytelokuvan Jussi 

Hiltusen ”Perintö” ja Piia Andellin ”Levyt ja valokuvat” kokonaisuus tämän vuoden 

(2016) keväällä. Samoin Finnkino esitti ”Lähiöleffat” -nimellä kahden elokuvan 

koosteen vuonna 2012.  
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Galleriat ja museot esittävät luonnollisesti säännöllisesti lyhytelokuvia. Maarit 

Suomi-Väänänen kuvailee omia kokemuksiaan levityksestä seuraavasti:  

Se oli hauska juttu, kun nyt on tämmönen ”Näkymä”, Akaassa Tampereen lähellä 

oleva ympäristötaidenäyttely ja siellä oli aiheena puu. Mä ajattelin, että ehdotan 

Pölkkyä [Pölkyllä pää -teos] kun siinä on päähenkilönä puu. Pauli Apollo Ahopelto 

soitti sieltä, että hän olisi mielellään ottanut sen, mutta hänellä ei ole esityspaikkaa 

sille. Ei ole galleriaa. Mä sanoin sitten, että ei tarvitse olla galleria. Soitin sille vielä 

perään, että mulle tulee mieleen, että on joku reikä jossain, että kurkitaan, silloinhan 

se voi olla vaikka jossain tuulikaapissa, ihan missä tahansa, mutta että sitten siinä 

on reiät aikuisille katsojille ja pienemmät reiät [lapsille].  Kurkitaan sinne ja sitten se 

Pölkky on jossain siellä. Sitten tuli luukkuajatus ja sitten Paulilla välähti, että tynnyri 

ja sitten siihen tuhkaluukku, josta sitä sitten katsotaan. Ja sitten, että mihin se 

laitetaan? Ulkonahan se ei voi olla kun siellä on sitä tekniikkaa -  ja sitten sillä tuli 

mieleen se liikenne-ABC. Ja mun mielestä se on ihan hauska, koska sehän on koko 

Toijalan, sehän on se in-paikka, jossa kaikki käy …Mun mielestä se on tosi ihanaa, 

jos joku mopopoika vaikka sen katsoo.  

      Maarit Suomi-Väänänen, ohjaaja 

Kuten Maarit Suomi-Väänänen sanoo haastattelussaan ”katto on vaan rajana”  

lyhytelokuvan esityspaikaksi, ja siksi epäilemättä tästä listauksesta puuttuu muita 

mahdollisia esitystapoja ja jakelukeinoja.  

On ristiriitaista, että alan toimijat ovat edelleen huolissaan lyhytelokuvan näkemisen 

mahdollisuuksista, vaikka niiden näkemispaikat ovat tosiasiassa lisääntyvät 

internetin avulla. Syy siihen luultavasti on, että huoli kohdistuu ainoastaan 

ammattilaisten valmistamiin julkisesti rahoitettuihin lyhytelokuviin, joiden 

ensimmäisiä esityspaikkoja ovat edelleen televisio ja festivaalit. Kyseessä voi olla 

valmiiksi hävitty valtakamppailu määritellä, mikä on laadukas lyhytelokuva. Toisaalta 

on luonnollista, että rahoittajataho haluaa valvoa omaa sijoitustaan ja haluaa 

hyödyntää sitä ensisijaisesti kuten Yle, joka haluaa lyhytelokuvan ensiesityksen 

televisiossa ja netissä korvaustaan vastaan. Vaikka kysymys olisi perimmiltään 

vallasta määritellä hyvät ja huonot lyhytelokuvat, lyhytelokuvan toimijoiden huoli on 

aito: jos julkisella rahoituksella tehdyt lyhytelokuvat jätetään heitteille omana 
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taidemuotonaan internetin ”hautausmaalle”, eikä ne enää löydä katsojaansa, tuen 

jakaminen tulee turhaksi.  



�  / �32 66

4  Lyhytelokuvan tärkeys ja tehtävät 

Oma näkemykseni lyhytelokuvasta vastaa elokuvatutkijakaksikon Elseyn ja Kellyn 

näkemystä siitä, että lyhytelokuvan merkitys on yhtä suuri kuin elokuvan 

syntyhetkellä. He väittävät, että elokuvaa ei olisi olemassa ilman lyhytelokuvaa, 

koska lyhytelokuvilla kehitetään elokuvaa ja sen ammattilaisia (Elsey&Kelly, 2002,  

139).  

4.1. Lyhytelokuvan arvottaminen 

Lyhytelokuvan tärkeyttä arvioidessa haasteltavat ja lähdekirjallisuus pitävät 

lyhytelokuvaa omana taidemuotonaan, jolla on ensisijaisesti taiteen itseisarvo ja 

toiseksi esimerkiksi hyvinvoinnin ja työllistämisen lisäämisen kautta välinearvoa.  

Opinnäytteeni haastatteluissa olen käyttänyt termiä ”arvo” tarkoittamaan arkikielen 

tärkeyttä osoittavana sanana. Filosofi ja tietokirjailija Määttänen selventää, että 

arvottamista tapahtuu kun asioita arvioidaan ja asetetaan tärkeysjärjestykseen, 

jolloin toiset asiat ovat tärkeämpiä ja tavoiteltavimpia kuin jotkut muut. Tätä 

arvottamista tapahtuu niin arkielämässä kuin moraalisia kysymyksiä ratkottaessa ja 

myös taiteen esteettisen arvon kokemisen kohdalla (Määttänen, 2012, 57-59, 80). 

Lyhytelokuvan itseisarvon lisäksi voidaan pohtia, onko sillä ominaisuuksia, joita 

voidaan pitää tavoittelemisen arvoisina tai sulkea pois sellaisia ominaisuuksia, joita 

sillä ei ainakaan ole tai ei pitäisikään olla.  

Jos lyhytelokuvalla ei ole pääsääntöisesti kaupallisia arvoja, sillä on muita hyviä 

ominaisuuksia. Lyhytelokuva tarjoaa pienempien tuotantokustannusten takia 

tasapuolisemman mahdollisuuden päästä tekemään elokuvaa kuin pitkä elokuva, 

jolle asetetaan suurempia vaatimuksia nimenomaan kaupalliselle menestykselle. 

Lyhytelokuvien tuotanto työllistää suomalaisia luovan alan toimijoita. Joskus se voi 

viihdyttää ja tuottaa mielihyvää, joskus lisätä viisautta.  



�  / �33 66
Ylen ja elokuvasäätiön tehtäviin kuuluu suomalaisen elokuvan tuottamisen 

tukeminen  ja säilyttäminen ja suomalaisen kulttuurin tarjoaminen suomalaisille. 

Juhani Alanen arvioi festivaalin näkökulmasta tilannetta, jossa julkista rahoitusta ei 

enää olisi käytettävissä lyhytelokuvaan: 

Olisihan se tosi kuivaa ja varsinkin Suomen tapauksessa, koska suomalaisia leffoja 

ei kukaan muu tee kuin suomalaiset eikä suomalaista TV:tä kuin suomalaiset. 

Sittenhän ne vain jäisi.  Kyllähän niitä maailmalta varmaan tulisi.   

      Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlat 

       

Professori Klaus Helkaman teos ”Suomalaiset arvot - mikä meille on oikeasti 

tärkeää? näkee kansallisen omakuvan syntyvän niistä tarinoista, joita suomalaiset 

kertovat (Helkama, 2015, 31). Tarinoiden kautta voidaan kertoa, mitkä asiat ovat 

tavoiteltavia asioita suomalaisille.  Lyhytelokuvan yksi tehtävä on jakaa suomalaisia 

tarinoita, jotka parhaimmillaan myös aukaisevat muun maalaisille ikkunan 

suomalaiseen kulttuuriin. Lyhytelokuvat menestyvät kansainvälisesti elokuvasäätiön 

tilaston mukaan paremmin kuin kotimaiset pitkät elokuvat (SES,  2015, 21). 

4.2. Lyhytelokuvan tehtävät  

Lyhytelokuvaa voidaan tarkastella myös sen yhteiskunnallisen ja ammatillisen 

tehtävän kautta.  

Opetusministeriön ”Kulttuuripoliittinen strategia 2020” vastaa valtion tasolla 

kysymykseen taiteen ja ja sitä kautta lyhytelokuvan arvosta. Strategia katsoo,  

että taiteella on pysyvä arvo yhteiskunnassa. Kulttuuripolitiikalla voidaan edistää 

strategian mukaan taiteen välinearvoja:  ”hyvinvointia, sivistystä ja oppimista, 

elinkeinoelämää ja työllisyyttä, alueiden elinvoimaa, teknologista osaamista ja 

innovaatioita (OPM, 2009, 15).  

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike)  ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen 

edistämissäätiön Cuporen julkaisu ”Taiteen ja kulttuurin barometri 

2015” (Rautiainen, Roiha, Rensujeff, 2015) keskittyi ensimmäisessä barometrissä 
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taiteen kentän arvoihin ja taiteen rahoitukseen työskentelyapurahoja jakavien 

vertaisarvioijien näkökulmasta. Kyselytutkimuksen tarjoamista vaihtoehtoisista 

taiteen tehtävistä he valitsivat tärkeimmäksi väittämäksi ”taiteen tehtävä on auttaa 

näkemään asiat uudella tavalla”. Vertaisarvioijat olivat eniten eri mieltä väittämistä, 

että  taiteen on oltava markkinaehtoista, viihdyttävää ja edistää taloutta (Rautiainen, 

Roiha, Rensujeff, 2015, 17). 

Osallistuin Teemu Mäen luentosarjaan ”What’s the future of Art? (syksy 2012-kevät 

2013). Luentosarja käytiin englanniksi, käännöksen olen tehnyt vapaamuotoisesti 

itse luentomuistiinpanojen pohjalta. Mielestäni Mäen taiteen tehtävän määrittely 

sopii myös lyhytelokuvaan ja lyhytelokuva pystyy toteuttamaan Mäen taiteelle 

asettamat tehtävät:  

1. Mielihyvän tuottaja; todellisuudesta pako tai todellisuuden kohtaaminen. 

Mielihyvä ei tarkoita viihdettä.  

2. Keskustelun käynnistäjä. 

3. Viisauden tavoitteleminen - taide on filosofian laajennettu muoto ja taide voi 

vastata elämään liittyviin kysymyksiin.  

4. Tunne-elämän kehittäminen - voimistaa ja monipuolistaa maailman kokemista. 

  

4.3 Lyhytelokuvan tärkeys elokuvan ammattilaisille 

Lyhytelokuva on olennainen osa elokuvakentällä suomalaisen elokuvan 

ammattilaisille. Haastateltavat kertovat, mitkä ovat lyhytelokuvan tehtävät heidän 

työssään.   

4.3.1 Itsenäinen taidemuoto

Mä itse näkisin, että esim. lyhytelokuva, että jos sitä ajattelee taidemuotona, tai jos 

sitä ajattelee mikä se mulle on, niin se on ihan selkeästi tapa luoda, tapa tehdä 

jotain. Mulle ne on hirveän henkilökohtaisia itseasiassa aina, koska ne lähtee niin 
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mun omasta kynästäni, ja usein teen niitä ilman rahaa. Sitten joskus vahingossa ne 

on koskettanut isompaa yleisöä ja tavallaan niille on tullut merkitys sen jälkeen kun 

se on ollut merkityksellistä mulle tehdä.  Ja itse koen, että lyhytelokuvan merkitys 

mulle on se, että pääsen toteuttamaan itseäni…Mä katson tätä elokuvan tekemistä 

ja lyhytelokuvien tekemistä hyvin itsekkäästä näkökulmasta. Mä katson hyvin vähän 

lyhytelokuvia. Mä tykkään tehdä niitä ja se itse tekoprosessi on mulle tärkein. Se on 

mun tapani luoda jotain, on tehdä elokuvia, lyhytelokuvia, mitä ikinä. Ja se että mihin 

niitä tarvitaan, niin en tiedä. Vaikuttaa siltä, että jotkut tekee todistaakseen, että he 

osaavat ohjata, että pääsee tekee jotain pidempää. Sehän on ihan nauratettava syy 

tehdä lyhytelokuvia. Jos ajatellaan, että tekee jostain päivänpolttavista asioista mistä 

voisi lyhytelokuvan tehdä, sitten se prosessi on nopeampi ja pystyisi tarttumaan 

sellaisiin asioihin. Mutta sitten jos miettii sitä levittämistä, niin lyhytelokuvalle olisi 

eduksi, että sen voisi esittää vaikka samantien netissä jotta se saisi sen volyymin 

mitä se tarvitsee, mutta sitten rahoituskanavat usein estävät sen, että sitä ei voi 

laittaa. 

      Teemu Nikki, ohjaaja 

Mikä on taiteen merkitys, miksi taide on elintärkeää?  Mulla on ainakin se, että 

tiedän, että teokset on esitetty yli 40:ssä maassa, niin palautteen pohjalta tiedän, 

että siitä on ihan tavalliselle katsojalle on ollut paljon lohtua, iloa, siis ihan 

henkilökohtaisella tasolla olevaa mitattavissa olevaa arvoa, joka tietysti näkyy sitten, 

siis tämähän on vaikea, sillä tavalla vaikeasti mitata koska se ei näy rahassa, mutta 

olen ihan varma, että se näkyy sen ihmisen elämisen tasossa, se ehkä projisoi 

siihen jotain, se on sellaista arvoa, siis se on ihmisyyden arvoa, sanotaan näin. 

Eihän taiteen, minä näen elokuvan taiteena, eihän taiteen arvo voi olle kauneus 

esimerkiksi, vaan se on ajattelu.  

      Maarit Suomi-Väänänen, ohjaaja 

Miksi lyhäreitä pitäisi tehdä, sekä satsata niihin, vaikka se on kallista, on se, että sen 

potentiaali leviämiseen on melkoinen tämän päivän digitaalisessa 

jakelumaailmassa. Ja se on kuitenkin taiteen muodoista mun mielestä se, joka voi  

puhutella ja saavuttaa tosi monipäisen ja diversiteetiltään monimuotoisen yleisön. 

En sano, että teatteri ei tekisi sitä tai moni muu teosmuoto ei tekisi sitä, mutta kyllä 

se on myös se syy miksi olen leffaa koskaan lähtenyt tekemään kaikista 
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vaihtoehdoista, se että elokuvalla on niin universaali kieli kertakaikkiaan.   

      Elli Toivoniemi, tuottaja 

Haasteltavat tiivistävät lyhytelokuvan taidemuodoksi, joka puhuttelee monimuotoista 

yleisöä universaalilla kielellä, tuottaa iloa ja lohduttaa ja se on tekijälle tärkeä 

ilmaisun muoto. 

4.3.2 Ammattitaidon kehittäminen

Toinen usein lyhytelokuvan kohdalla toistettu määrittely on se, että lyhytelokuva on  

harjoittelua pitkän elokuvan tekemistä varten. Useat lähdekirjat mainitsevat lyhyesti 

tämän lyhytelokuvan tehtävän.   

Elokuva-alan koulut tuottavat nimenomaan lyhytelokuvia, ja käytännössä pitkän 

elokuvan ohjaajalta pitää olla näyttöä ohjaajan kyvyistä ennen kuin häneen ollaan 

valmiita sijoittamaan satojatuhansia euroja. Elokuva eroaa muista taiteista siinä, että 

julkisella rahoituksella voidaan sanoa ”harjoiteltavan” taiteen tekemistä. Muut 

taiteenalat eivät kutsu ammatin kehittämistä työskentelyapurahoilla harjoitteluksi.  

Molemmat haastattelemani tuottajat pitivät lyhytelokuvan tekemistä yhteistyön 

harjoitteluna.  

Tuottajan näkökulmasta tärkeätä on se, että tutustuu nuoriin tekijöihin sillä  tavalla, 

että näkee, kuinka ne toimii ammattimaisessa ympäristössä eikä ikään kuin silleen 

että tehdään vaan yliopiston rahoilla tai koulun rahoilla tai kavereiden rahoilla, vaan 

niin, että näkee kuinka ne toimii oikeassa elokuvatuotantoympäristössä ja kaiken 

tämän rahavaatimusten ja  hiearkiavaatimusten keskellä.     

      Kaarle Aho, tuottaja 

Tietysti tekijyyden kehittymisen kannalta, niin lyhäriä tarvitaan siihen, että voi 

tekijänä kehittyä, että jostain pitää aloittaa. Jossain määrin lyhärin asema on vähän 

sellainen opiskelijaelokuvamuoto. Ja toinen mikä on itselle ehkä se keskeisin ollut 

on tekijöihin ja tekemiseen tutustuminen ja jotenkin sen oman tavan tehdä 

löytämiseen se on mun mielestä kyllä oiva tie. Koska lyhäri on myös monessa 
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mielessä haastavampaa tehdä kuin pitkä elokuva, koska joudut niin paljon itse 

keksimään ja laittamaan peliin tai jotenkin käsin muovailemaan sen. Siinä pääsee 

tavallaan elokuvan tekemisen ydinasiaan, joka mun mielestä se on tuottajan 

tärkeimpiä ominaisuuksia, että ymmärtää mitä elokuvan tekeminen on ihan oikeasti 

ja haluaakin ymmärtää. 

      Elli Toivoniemi, tuottaja 

Myös tuottaja Riina Hyytiä mainitsee väitöskirjassaan, että elokuvan ammattilaiset 

pyrkivät tekemään töitä samojen ihmisten kanssa elokuvasta toiseen. Näin siksi, 

etteivät hukkaisi tuotannossa aikaa olemalla varovaisia tai kohteliaita uusien 

tekijöiden kanssa, vaikka eriäviä mielipiteitä olisikin (Hyytiä, 2004, 185).  

  

Ammattitaidon kehittämistä voidaan katsoa olevan myös lyhytelokuvafestivaaleille 

osallistuminen. Festivaaliosallistuminen mahdollistaa verkostoitumisen toisten 

tekijöiden kanssa ja muiden tekemien lyhytelokuvien katsominen on tärkeä osa 

oppimista ja kehittymistä. Monelle tekijälle festivaalimatkat ja niiden tuomat 

kokemukset ovat erittäin tärkeitä, vaikka eivät lisääkään elokuvan myyntiä. Siinä 

mielessä henkisen pääoman kasvu voi olla tärkeämpää kuin taloudellisen pääoman 

kasvu. 

4.3.3 Kokeilu

Elokuvan kehittämiseen kuuluu olennaisesti tekninen ja sisällöllinen kokeilu, jonka 

lyhytelokuva mahdollistaa lyhyen kestosta ja pienemmän riskinsä kautta.    

..sitä tarvitaan mun mielestäni siihen, että on mahdollista kokeilla asioita, tehdä 

jotain mitä ei ole aikaisemmin tehnyt, ja yrittää uudistua, tai etsiä uusia asioita, johon 

kokeilu tai uusien asioiden tekemiseen pitempi muoto on riskaabeli tai kallis. Että se 

on, sitä kautta se on koko sen ilmaisumuodon uudistamisen keino.     

      Erkki Astala, Yle 
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Elokuvan kehitys etenee usein teknisen kehityksen kanssa käsi kädessä ja 

lyhytelokuvan kautta usein kokeillaan uusimpia teknisiä keksintöjä kuten viime 

aikoina 3D- , Virtual Reality-, 360 -astetta elokuvat.   

4.3.4 Uusi kykyjen löytäminen

Lyhytelokuva mahdollistaa jonkun uuden tähden syntymiseen.  

Uuden ohjaajan tai käsikirjoittajan kiitokset festivaalin palkintojen jaon yhteydessä 

on palkitsevaa kaikille lyhytelokuvaan osallistuneille, myös julkisen tuen jakajille. 

Vastaava tilanne esiintyy joukkorahoituksessa (engl. crowdfunding), joka vetoaa 

tutkimusten mukaan sosiaaliseen palkintoon, jossa tuen antaminen tuottaa sisäisen 

hyvän olon, ja tuottaa yhtälailla myös julkista arvovaltaa (Harbaugh, 1998 s. 283).  

  

Ylen Astala kokee uudet kyvyt osana Ylen tehtävää:  

Mä näen, että osa meidän tehtävää on antaa uusille kyvyille mahdollisuus tulla esiin. 

Sitä kautta on luontevaa, että me ollaan mukana lyhytelokuvissa ja kyllä meillä on 

intressi saada kontakti niihin tekijöihin sitä kautta, että kontakti sitten toivottavasti 

jatkuu. Onko se tärkeä, että ne uudet kyvyt on nimenomaan meidän löytämiä? No, 

ehkä jollain subjektiivisella ja vähän kyseenalaisella tavalla on tärkeätä 

henkilökohtaisesti ja ehkä se tietyllä tavalla voisi ajatella, että se tekee tämän 

meidän toiminnan, siis me jotka ollaan elokuvan kanssa tekemisessä täällä [Ylessä], 

niin se tekee tämän meidän toiminnan merkityksen näkyvämmäksi myös täällä talon 

sisällä, sillä tavalla se on tärkeätä. Se on ikään kuin talon sisällä poliittisesti tärkeätä 

meille, että me voidaan osoittaa, että me ollaan oltu mukana mahdollistamassa 

näiden uusien kykyjen esiinnousun, mutta että se olisi sillä tavalla tärkeätä, että me 

oltaisiin jotenkin mustasukkaisia jos joku nousee jotain muuta kautta, niin ei. Mutta 

se on osa meidän tehtävää kyllä. Ja kun me siinä onnistutaan meidän tehtävän 

merkitys täällä talon sisällä tulee paremmin näkyväksi.  

      Erkki Astala, Yle 
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4.3.5 Käyntikortti 

Käyntikortteja voidaan tarvita seuraavan elokuvan rahoittamiseksi tai uuden idean 

esittelyä varten. Cantell lainaa elokuvafestivaalin ohjelmakoordinaattori Philip Ilsonin 

lyhytelokuvamanifestia vuodelta 2006. Käännös on Cantellin ja alkuperäinen 

manifesti ei löydy enää internetistä. Ilson vakuuttaa, että lyhytelokuvaa ei saa 

ajatella käyntikorttina vaan ainoastaan tekemisen kohteena (Cantell, 2011, 60).   

Käyntikorttia voidaan pitää huonona syynä tehdä lyhytelokuvia, mutta haastateltavat 

kertovat sen hyödystä:  

Jussi Hiltusen lyhytelokuvat kaikki, mutta ainoastaan Hiljainen viikko me tuotettiin, 

niin nehän on niin onnistuneita, että ne ovat cv:ssä aika vaikuttavan näköisiä ne 

festarit. Ainakin miten Hiljainen viikko on kiertänyt, että onhan sillä tajuttoman suuri 

merkitys esimerkiksi tämän [Hiltusen] pitkän elokuvan rahoitukseen. No sitä en osaa 

sanoa mikä on merkitys sillä, että sanoo että sen leffat on ollut tällaisella ja tällaisella 

festareilla, että ehkä sitten ihminen kiinnostuu vähän kattoon niitä. Voi kuitenkin 

sanoa, että niiden lyhäreiden taso on täysin ratkaiseva siinä, että ulkomaalaiset 

ihmiset ovat kiinnostuneet pitkän leffan rahoituksesta. Tiedän vielä Eurimage 

[Euroopan neuvoston elokuvatuki] -päätöksestä, että olin laittanut linkit niihin, ja se 

vaikutti Petri Rossin [SES:in tuotanto- ja kehitysjohtaja] mukaan päätökseen. 

Sellaiset ihmiset, jotka eivät olleet täysin vaikuttuneita sen pitkän leffan kässäristä 

[käsikirjoitus] kun ne katsoivat ne lyhyet,   — lyhäreitä on kiva kattoa kun ne on niin 

lyhyitä — niin kaikki oli katsonut ne ja kyse ole oikeasti siitä, että ne vaikutti siihen 

[päätökseen]. Jos tekee lyhärin, ei silloin oikeastaan ajatella muuta kuin kuinka se 

vaikuttaa tekijän seuraavaan urasiirtoon. Ja sitten, että voiko tämä päästä A-luokan 

festareille?        

      Kaarle Aho, tuottaja 

Jos menee tosi oikein pragmaattisesti tuottajan näkökulmaan,  niin yksi syy tehdä 

lyhäri voi olla esimerkiksi se, että se on jonkinlainen spin-off tai tällainen esim. demo 

tai miksi sitä voisi sanoa, niinku lyhyempi versio jostain isommasta duunista niin kuin 

pitkästä leffasta, tv-sarjasta tai jopa jostain tematiikasta, maailmasta, hahmoista. 

Että se on tavallaan jonkinlainen testi tai myös markkinointityökalu.  Tämähän on  
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Amerikassa aika tyypillinen tapa tehdä, että tehdään ensin se hyvä lyhäri siitä 

leffasta tai sarjasta, mistä halutaan tehdä isompi juttu.   

      Elli Toivoniemi, tuottaja 

Toivoniemen mainitsemaa viimeistä syytä tehdä lyhytelokuva harvoin sanotaan 

ääneen lyhytelokuvan rahoittajalle, vaikka se on kiinnostava motiivi elokuvan teossa 

eikä vähennä sen arvoa.  

4.3.6 Taloudellinen merkitys

Lyhytelokuvan tuotannon rahoituksella katetaan tietysti elokuvan tekemiseen liittyvät 

palkat ja kustannukset, mutta lyhytelokuva saa harvoin merkittäviä lisätuloja 

elokuvan valmistumisen jälkeen. Tuottaja Ahon tuo esille, että lyhytelokuvalla voi 

paikata hetkellisesti yhtiön kassavirtaa pidempien tuotantojen välissä.  

Toisaalta on ollut kyllä tilanteita, että  - se ei ollut hirveän suunnitelmallista -,  että 

lyhärit ovat joskus tukeneet sopivasti firman kassavirtaa. Ja me pyritään niitä silleen 

tekemään, että ne jää plussalle, ettei kukaan tee miinusta tahallaan. Mutta kyllä se 

kuitenkin verrattuna työmäärään että mitä firman sisään jää, niin se on kuitenkin niin 

iso, että onhan se joka tapauksessa oma investointi tulevaisuuteen siis mahdollisiin 

tekijöihin enemmän kuin siitä olisi taloudellista hyötyä. 

      Kaarle Aho, tuottaja 

Suomen ainoa lyhytelokuvan Oscar-ehdokas ”Pitääkö mun kaikki hoitaa” on 

kiinnostava tapaus jälkituottojen näkökulmasta. Oscar -voitto olisi tuottanut tuottaja 

Toivoniemen mukaan merkittävää tuloa, vaikka myyntitulot perustuvatkin mittaan ja 

lyhytelokuva on noin 7 minuuttia pitkä.   

Telkkarit maksaa minuuttimääriä ja nehän on ainoita jotka maksaa, mutta siis olisi se 

mennyt viidenkympin [50.000 €] paremmalle puolelle se meidän osuus jos voitettu. 

Ja se on merkittävää, koska se on ”recoup” eli leffat kulut on katettu. Ehdokkuuskin 

on merkittävää muuhun tuottoon nähden, mitä on ton mittaiselle leffalle ja 

puhumattakaan sitten tavallaan niistä lieveilmiöistä. Kyllähän lyhäri nähdään, vaikka 
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se olisi mikä lyhäri, niin se on silti tavallaan joku lupaus jostain enemmästä. Mutta 

jos se leffa olisi ollut 30 minuuttia pitkä, ja jos me oltaisiin voitettu niin kyllä se olisi 

tosi merkittävää ja ehkäpä vieläpä jos me oltaisiin amerikkalaisia se olisi vieläkin 

merkittävämpää, koska pelkästään se sisämarkkina ja sen myynnit jos olisi 

englanninkielinen juttu. Etenkin nämä acquisitionit [valmiiden ostot]  

nappikauppaahan se on. Se on kuuma peruna jonkin aikaa ja vuoden voi myydä ja 

sitten sen on melkein siinä. Ellei lyhytelokuva sitten ole osa jotain isompaa pakettia, 

että tietää että tästä on tulossa sitten pitkä leffa tai jotain. 

      Elli Toivoniemi, tuottaja 

Tässä kappaleessa mainitut lyhytelokuvan tekemisen syyt on alan yleisempiä. 

Ohjaaja Suomi-Väänänen korostaa, että lyhytelokuvan käyttötarkoitukset ovat niin 

tekijöille kuin katsojille moninaisia: 

Lyhytelokuva on väline monenlaiseen tarkoitukseen. Se on pelimaailmaa, elokuvaa 

ja dokkaria, se on joka paikkaan. Ja ne voidaan esittää ihan missä tahansa. 

Minunkin teoksia on esitetty niin parkkipaikasta romahtaneeseen elokuvateatteriin 

kautta tynnyriin huoltoasemalla.  

      Maarit Suomi-Väänänen, ohjaaja 

Koska yhteiskunta pitää elokuvakulttuurin edistämistä ja kokemista tärkeänä, ja   

elokuva-ala tarvitsee lyhytelokuvaa moniin tehtäviin, myös lyhytelokuva saa valtion 

tukea. Seuraava kappale käsittelee ns. kolmikannan SES:in , AVEK:in ja Ylen 

toimintaa lyhytelokuvan rahoittajana. 
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5 Lyhytelokuvien rahoitus 

Suomessa lyhytelokuvien rahoitus on varmistettu valtiovallan taholta. Yksityistä 

markkinaehtoista rahoitusta on sille vaikea löytää. 

Taiteen julkisen rahoituksen voidaan nähdä taloustermein luovan tuotteita, joilla 

voidaan katsoa olevan julkis- ja meriittihyödykkeen ominaisuuksia ja positiivisia 

ulkoisvaikutuksia (Stenman, 2012, 13-15).  Esimerkki julkishyödykkeestä taiteessa 

on pysyvä julkinen tilataideteos, joka on periaatteessa kaikkien saatavilla ja 

koettavissa eikä se kulu sitä katsomalla. Julkinen valta voi vedota taiteen 

rahoittamisen perusteluna myös paternalismiin, jonka mukaan ihminen ei aina tiedä, 

mikä hänelle on parasta ja mitä hän tarvitsee. Näitä paternalistisen ajattelun julkisen 

tahon tuottamia palveluita ja tuotteita kutsutaan meriittihyödykkeiksi (Tuomala 2009, 

52).  Julkis- ja meriittihyödykkeen positiivisena ulkoisvaikutuksena voidaan pitää 

esimerkiksi hyvinvoinnin lisäämistä taiteen keinoin. Kansalainen voi tietysti olla eri 

mieltä taiteen tukemisen tarpeellisuudesta yhteisiä varoja jaettaessa. 

Tuottaja Kaarle Aho kommentoi julkista rahoitusta haastattelussa näin: 

Mun mielestä ei pidä pitää mitään julkista rahoitusta itsestään selvyytenä, koska 

jostain muualta ne on pois aina yhteiskunnasta. Mun mielestä pitää ajatella silleen, 

että mikään julkinen rahoitus ei ole itsestään selvää vaan lähtökohta on se, että ne 

voidaan pois milloin tahansa. 

      Kaarle Aho, tuottaja  

Valtio haluaa kuitenkin edistää suomalaista elokuvaa ja lyhytelokuva tukemalla sen 

tuotantoa ja jakelua mm. elokuvasäätiön kautta. Euroopan komissio on hyväksynyt 

elokuvataiteen edistämisestä annetun asetuksen, josta voi hakea määrittelyä 

minkälaiselle elokuvalle tai audiovisuaaliselle ohjelmalle tukea elokuvasäätiössä 

voidaan antaa.  Summaten tuki voidaan myötää taiteelliselle kokonaisuudelle ja 

luoville toimijoille, joiden panos teoksen sisältöön ja osuus taiteellisen 

kokonaisuuden tuotantokustannuksista on merkittävä (K (2008) 6350).  
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Tuottajan työssäni olen pohtinut annetaanko lyhytelokuvan rahoitusta tekijälle vai 

teokselle? Vastaus on ilmiselvästi teoksen ja taiteilijan kokonaisuudelle, mutta 

rajankäynti  on ajoittain tarpeen, jos  käsillä oleva teos ei kaikilta osin ole riittävän 

kiinnostava, mutta elokuvan tekijät ovat. Ylen Astala katsoi tuen kohdistuvan 

taiteeseen: 

No siitä samasta miksi elokuvaa ylipäätään tai taidetta ylipäätään julkisesti tuetaan. 

Se ei olisi mahdollinen ilman sitä. Ja lyhytelokuva on osa elokuvan ja taiteen 

kokonaiskenttää, joka on siis, on omalla tavallaan itseisarvoinen, taide on oma 

päämääränsä ja siten välillisesti yhteiskunnalle arvokas eri tavoin. Ja sen takia 

lyhytelokuvaa pitäisi nimenomaan julkisesti tukea tai se argumentti on painavampi 

nimenomaan lyhytelokuvan puolella, jolla on vähemmän mahdollisuuksia 

tulonmuodotukseen tai rahoituksen takaamiseen muilla tavoilla kuin julkisen 

rahoituksen kautta.  

      Erkki Astala, Yle 

Tekijöiden näkemys painotti taiteilijan tukemisen näkökulmaa:  

Koska se on myös ymmärrettävää, että tuetaan tekijöitä, koska eihän sitä leffasta 

koskaan tiedä mikä siitä tulee, vaikka olisi minkälainen käsis. Ja sitten se on vähän, 

että tää voisi vaikka onnistua tää tyyppi.  Ja se on hauska, koska mä olen miettinyt 

tätä rahoituspuolta silleen, että kun mulla meni ensin aikaa pitkään ennen kuin sain 

ekan kerran rahoitusta, enkä mä sitä koskaan kauheasti jaksanut stressata. Tekee 

semmoisen mihin ei tarvii rahoitusta. Mutta nyt on ollut hauska sitten, kun oon 

jutellut  joittenkin uusien tyyppien kanssa ja ne on silleen, että ”Nikki saa aina”, Nikki 

joka on vanha pieru siellä ja sitten kuitenkin teen myöskin koko ajan ilman rahoitusta 

elokuvia silleen, että joskus saa ja joskus ei. Ne ihmiset, jotka siitä saattaa nillittää, 

tai olla jotenkin pahoillaan, niin mun mielestä tehkööt elokuvia ilman sitä julkaista 

rahoitusta, koska se mahdollistaa tekemistä, mutta se ei voi olla se minkä takia 

tehdään varsinkin koska lyhytelokuvien kohdalla niin ei siitä mitään tuottoa jää.  

Se on katteetonta tekemistä.  

      Teemu Nikki, ohjaaja  

Mä yritän mielellään tekijänä katsoo siitä tekijän näkökulmasta, mutta julkisesta 

rahoituksesta kun puhutaan on hyvä puhua yleisöstä. Yleisöllä pitää olla yhteys 
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näihin taideteoksiin. Ylen tehtävähän on tarjota monipuolista ennen kaikkea 

katsojille, mutta Ylen tehtävä on myös palvella tekijöitä, siis mehän ollaan ihan yhtä 

lailla katsojia. Yleisölle pitää olla ”access” [pääsy] kaikennäköiseen ilmaisuun eikä 

vaan siihen, mihin ollaan totuttu.  

      Maarit Suomi-Väänänen, ohjaaja 

Tuottaja Toivoniemen mukaan rahoitus on tärkeä linkki koulutuksen ja ammatissa 

toimimisen välillä:  

Yksi tärkeä syy on tai selkeä linkki siihen, että miksi täytyy tukea on koulutus. Niin 

kauan kun me koulutetaan aika merkittävillä resursseilla elokuvan tekemisen 

ammattilaisia, jos meiltä puuttuu lyhytelokuvan julkinen rahoitus, niin keskeinen 

linkki se katkee, se ketju siitä. Se on veronmaksajan pointti tähän väliin, jolla ei 

sinällään ehkä sitten sisällöllisesti ole tekemistä. Taiteen ja kulttuurin tukeminen on 

hyvinvointivaltion yksi tehtävä. Se on meille ihmisille suunnattua elämän iloa. Mä 

näen, että lyhäri on kuitenkin aika monista taiteen muodoista, monimuotoisista 

taiteista, se saavutettavin.  Jopa mun ikääntynyt liikuntakyvytön isovanhempani voi 

katsoa lyhäreitä ja nauttia taiteesta, liikkumatta kotoaan. Pitkiä leffoja tehdään tietyn 

verran ja niillä on tietynlainen markkina, se on markkinatalouden ehtojen määräämä;  

että markkina sallii kuinka monen pitkän elokuvan tekemisen ja sitten miettii pieniä 

maita kuten me, niin aika kapeaksi jää tarjonta jos me tehtäisiin vaan pitkiä leffoja, 

se sisällöllinen tarjonta.  

      Elli Toivoniemi, tuottaja 

       

5.1 ”Kolmikanta”  

Lyhytelokuvan päärahoittajat Suomessa eli kolmikanta ovat Suomen elokuvasäätiö 

(SES), Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK) ja Yleisradio (Yle).   

Elokuvasäätiön toimintaa ohjaa laki elokuvataiteen edistämisestä (L 28/2000)  ja 

Ylen toimintaa säätelee laki Yleisradiosta joka edellyttää, että Yle tarjoaa 

monipuolista ohjelmistoa ja erityisesti ”tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista 
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kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä”. Ohjelmistossa on otettava huomioon 

sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat (L 1380/1993, 7§).  

SES:in lyhytelokuvastrategia (Pallassalo, 2011, 4-5) osoittaa, että lyhytelokuvien 

tuotannon rahoitus on elokuvasäätiön, Ylen ja AVEK:n varassa. Näiden kolmen 

yhteisosuus lyhytelokuvan rahoituksesta vuosina 2006-2009 vaihteli 77 - 89 %:n 

välillä, josta 60-70% saatiin elokuvasäätiöltä. Vaikka Suomessa elokuvatuotantoon 

varattu julkisen tuen määrä ei ole yhtä korkealla tasolla kuin esimerkiksi Ruotsissa, 

siellä keskimääräinen Ruotsin elokuvainstituutin ( SFI)  tuki lyhytelokuvalle on 

huomattavasti pienempi kuin Suomessa eli noin 44% (Svenska Filminstitutet 2015, 

25). SFI:n tuotantoneuvoja Andreas Fockin arvion mukaan ero voi johtua siitä, että 

ruotsalaiset tuottajat voivat olla taitavampia sijoittamaan oman palkkansa tuotannon 

rahoitukseen omana osuutenaan ja onnistuvat paremmin saamaan elokuvakalustoja 

ja jälkituotantopalveluita ilmaiseksi käyttöönsä (Fock, 2016). Ruotsin tilanteen voi 

nähdä niinkin, että julkisen rahan pienempi osuus voi aktivoida tuottajan 

kekseliäisyyttä etsiä uusia vaihtoehtoja tuotannon rahoitukselle. Ruotsissa on 

toisaalta myös suurempi määrä alueellisia elokuvatuotantotukea jakavia toimijoita 

kuin Suomessa.  

Lyhytelokuvan päärahoitus on yleensä näiden kolmen harteilla, mutta joskus 

rahoittajia voi olla kaksi kolmesta AVEK ja Yle tai SES ja Yle. Tavallisimmin kaikki 

tahot tarvitsevat toisiaan. Kolmikannan rahoitusosuudet tuotannon budjetista ovat 

keskimäärin seuraavat: SES 60-70%, AVEK 15 -20% ja  Yle 15-20%. Käytän 

opinnäytteessäni vain tuotantotukien rahamääriä eli käsikirjoitus- ja kehittelytuet 

eivät ole mainituissa tukisummissa mukana.  

SES:issä ja AVEK:issa lyhytelokuvan tuotantoneuvojat vaihtuvat 2-5 vuoden välein 

ja Ylessä tuottaja on vakituisessa työsuhteessa ja rahoituspäätöksen tekeminen on 

samalla henkilöllä niin kauan kuin henkilön työsuhde jatkuu tai kunnes työnkuvaa 

muutetaan.  
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5.1.1 Suomen elokuvasäätiö SES

SES on tärkein lyhytelokuvan tukija jaettavan rahan määrällä mitattuna. 

Elokuvasäätiön vuoden 2015 toimintakertomuksen mukaan lyhyille 

animaatioelokuville jaettiin tuotantotukea 296 000 euroa. Lyhyet näytelmäelokuvat 

saivat 636 000 euroa (SES 2015, s. 14). Lyhyet dokumenttielokuvat sijoittuvat kuten 

AVEK:in tilastossa dokumenttielokuvan sisään. Vuonna 2015 tuettiin säätiössä 

kolmea lyhyttä dokumenttielokuvaa (Sotaniemi, 2016).  

Vuonna 2010 perustettu lyhytelokuva- ja tv-sarjoista vastaavan tuotantoneuvojan 

toimi muuttui vuoden 2015  lopussa niin, että säätiössä on kaksi tuotantoneuvojaa, 

jotka molemmat käsittelevät dokumentti -ja lyhytelokuvaa.   

Säätiö on aktiivinen toimija elokuvakentällä. Syksyllä 2010 elokuvasäätiö käynnisti 

selvityksen lyhytelokuvan tilasta ja tulevaisuudesta, johon se pyysi lyhytelokuvan 

parissa työskenteleviltä ajatuksia. Olin kutsuttuna television edustajana työryhmään. 

Säätiön Marja Pallassalon laatima ”Suomalaisen lyhytelokuvan strategia” on 

julkilausumana ainutlaatuinen, koska sen asetti tehtäväkseen nostaa Suomi 

lyhytelokuvan kultamaaksi kuuden toimenpide-ehdotuksen avulla, joiden tavoitteet 

olivat saada suomalainen lyhytelokuva kukoistukseen, laajentaa rahoituspohjaa, 

monipuolistaa levitystä, luoda laadulliset mittarit ja kasvattaa kulttuurivientiä 

(Pallassalo 2011, 1).  

5.1.2 AVEK 

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto Ry:n yhteydessä toimiva AVEK edistää 

tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria. Varat ovat pääosin peräisin ns. 

hyvitysmaksusta, jota kertyy ”yksityisen kopioinnin hyvityksen 

määrärahoista” (Samola, 2016). 

Vielä silloin kun AVEK perustettiin -87, niin se perustettiin nimenomaan sen takia, 

että videotekniikka oli tullut, niin tukemaan sellaista tuotantoa, joka ei saisi muuten 

tukea ja silloin puhuttiin alkuun nimenomaan kevyistä videokameralla tehtävistä 
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tuotannoista, joita sitten olivat lyhytelokuvat ja mediataide aika pian. Siihen aikaan 

mediataiteesta ei hirveästi puhuttu, puhuttiin videotaiteesta, mutta ei meillä tekijöitä  

montaa ollut aluksi eikä lyhytelokuvan tekijöitä, mutta idea oli se, että tehdään jotain 

sellaista mikä on kevyemmällä kameralla tehty, ja siten lyhytelokuva tuli meille heti 

alusta asti… Toinen, mikä oli se raadollisempi syy, sen selitys oli se, että silloinen 

kasettimaksukertymä oli kuitenkin niin paljon pienempi ja meidän saamat rahat niin 

pieniä, että jos me oltaisiin lähetty tukemaan pitkää elokuvaa niin siitä ei olisi tullut 

mitään: se olisi mennyt yhdelle elokuvalle, jos sillekään olisi riittänyt se raha. Tällä 

tavalla on saatu pidettyä yllä sellasta aluskasvillisuutta. Nyt tietenkin voi sanoa, että 

eihän AVEKin rahat julkisia rahoja olekaan,  AVEK on yksitysoikeudellinen tai osa 

Kopiostoa,  joka on yksityisoikeudellinen yhdistys, mutta me ollaan alusta saakka 

lähetty siitä, että tämä meidän jakamaa tukea kohdellaan ikään kuin julkisena 

tukena, vaikka tekijänoikeuspuoli on siellä taustalla.  

      Juha Samola, AVEK 

AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä 

mediataideteosten tuotantoon. Lisäksi AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien 

kehittelyyn ja kulttuurivientiin, alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä 

festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. (AVEK 2016) . 

AVEK:in toimikaudella 2015 tukea jaettiin lyhyt ja dokumenttielokuvan 

tuotantototukena noin 1,6 miljoonaa euroa.  Lyhytelokuvan tuotantotuen osuus oli 

159 700 € ja animaation 65.000 €.  Mediataiteelle jaettiin kaikkina tukimuotoina 

lähes 300.000€. Fiktiivisen lyhytelokuvan osuus oli siis 10 %. kokonaistuotantotuen 

määrästä.  AVEK:in tilastoinnissa lyhyet dokumenttielokuvat ovat 

dokumenttielokuvien sisällä kuten elokuvasäätiössä (AVEK 2016).  

  

5.1.3 Yle

Laki Yleisradiosta (L 1380/1993, 3.7§) velvoittaa Yleä tukemaan tuottamalla, 

luomalla, kehittämällä ja säilyttämällä suomalaista kulttuuria. Kotimainen 

ohjelmahankinta on osa Ylen julkisen palvelun tehtävää. Kotimaisen 

ohjelmanhankinnan avulla Yle haluaa tuoda elinvoimaa ja jatkuvuutta Ylen 

ulkopuoliselle luovalle alalle ja lyhytelokuvien hankinta on osa tätä tehtävää (Yle, 
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2015).  Ylen esitysoikeuskorvausta pidetään nk. vastikkeellisena levityksenä. 

Rahoituksen lisäksi nimenomaan lyhytelokuvien esittäminen erottaa Ylen muista 

kolmikannan tahoista.  

Lyhytelokuvan tukeminen ja esittäminen on osa Ylen kulttuuritehtävää, johon 

luetaan mukaan esimerkiksi saamenkieliset uutiset, ooppera ja muu pienen yleisön 

ohjelmisto.   

Yle tuottaa itse harvoin omana tuotantonaan lyhytelokuvia, koska niille ei ole talon 

sisällä kysyntää ja ainoa ohjelmapaikka, jossa niitä esitetään on alunperin perustettu 

Ylen ulkopuolisten tuottajien tarjoamien elokuvien lähetysikkunaksi.  Yle on myös 

ainoa televisioyhtiö Suomessa, joka rahoittaa lyhytelokuvaa säännöllisesti.  

Ylen ennakko-ostamat  lyhytelokuvat ovat enemmän tekijälähtöisiä kuin 

katsojalukuhakuisia. Tekijälähtöisyys merkitsee sitä, että lyhytelokuvien kautta Yle 

tutustuu uusiin alalle tuleviin tekijöihin. Samalla lyhytelokuvien kautta opitaan 

pienessä skaalassa, mitä kaikkea yhteistyö television kanssa sisältää.  

Yle sijoitti vuonna 2015 yhteisrahoitteisiin elokuviin 5, 2 miljoonaa euroa, josta 

summasta lyhytelokuvien osuus oli 400.000 euroa (noin 8%) (Astala 2016).  

Valmiina ostettujen osuus koko lyhytelokuvan osuudesta oli vain 7.000 euroa.  Ylen 

tilastoinnissa lyhytelokuvat käsitellään tekotavasta tai lajista riippumatta yhtenä 

kokonaisuutena. Yle ennakko-ostaa eniten lyhytelokuvia dokumentti- fiktio-, 

animaatio-, kokeellisen - ja mediataiteen tekijöiltä.  

Ylen Astala näkee lyhytelokuvan tehtävän Ylessä seuraavasti:  

Pitää kysyä mihin Suomen kansa tarvitsee niitä? Tai Suomen kansalaiset tarvitsee 

niitä?  Jos on joku selkeä tarve, kansalaisten tarve, johon lyhytelokuvat vastaa, niin 

silloin Yle tarvitsee niitä siihen. Ja silloin sanoisin, että kansallakin on tarve, vaikka 

se ei välttämättä ole tiedostettu tai julkilausuttu tarve kokea yllätyksiä ja nähdä 

joskus jotain sellaista mitä ei ole osannut odottaa. Tai saada sellainen lyhyessä 

aikamäärässä koettavissa oleva elämys, jonka yksittäinen lyhytelokuva voi tarjota. 

Ei voi sanoa suurella osalla Suomen kansasta olisi sellainen julkilausuttu tai 

tietoinen tarve, mutta uskoisin, että sellaseen uusien elämysten tarpeeseen, joka 

meillä kaikilla on, niin lyhytelokuva voi vastata. Ylen rahoitus, julkisen palvelun 

mediayhtiön rahoitus on vähän siinä välimaastossa, että kyllä se on julkista 
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rahoitusta, mutta meidän tulisi arvioida niitä hankkeita myöskin ei ainostaan 

puhtaasti taiteellisen merkittävyyden tai sisällöllisen merkittävyyden näkökulmasta 

vaan myöskin siitä millä tavalla ne on merkityksellisiä kansalaisille.  Joka voi 

tarkoittaa sitä, että kuinka montaa ihmistä se kiinnostaa myöskin. Ja nämä asiat ei 

välttämättä ole ristiriidassa keskenään, mutta - ja se miten me ajatellaan sitä, että 

nämä meidän sisällöt voisi olla merkityksellisiä kansalaisille ei ole yhtäkuin, että 

kuinka moni ihminen niitä katsoo, mutta se on yksi osa sitä argumenttia.  

      Erkki Astala, Yle 

Ilman Ylen ennakko-ostoa lyhytelokuvan on vaikea saada tuotantotukea 

kolmikannan toisilta tahoilta. Ylen rooli on vastikkeellisen levittäjän, joka etukäteen 

ostaa välitysoikeuksia lyhytelokuvaan. Osa korvauksesta katsotaan olevan 

tuotannon tukea, siten että välitysoikeuksia vastaan saatavalla korvauksella 

maksetaan tuotannon kuluja. Ylen monopoliasema lyhytelokuvan ainoana 

vastikkeellisena levittäjänä voidaan katsovan antavan sille määräysvallan muiden 

kolmikannan tahojen päätöksiin. Saadakseen SES:in ja AVEK:in tuen, on ensin 

saatava Ylen myönteinen levityspäätös lyhytelokuvalle eli lyhytelokuvan tulee sopia 

julkaistavaksi Ylen kanaville. Jos lyhytelokuva ei jostain syystä sovi ohjelmistoon, 

vastikkeellisen levittämisen vaatimus rajaa rajaa ulos tuen piiristä tuotannot, joista 

muut kolmikannan tahot voisivat olla kiinnostuneita ja vaarana on, että 

lyhytelokuvien moninaisuus vähenee. Muissa pohjoismaissa tilanne on toisenlainen. 

Norjassa Norsk Filminstitutt ja Tanskassa New Danish Screen eivät vaadi 

vastikkeellista levittäjää lyhytelokuvalle, vaan heidän tuotantoneuvojansa arvioivat 

miten tuen hakijat näkevät yleisönsä ja millä keinoin se saavutetaan (Moen 

Kristiansen, Schmidt Olsen 2016). En näe estettä, ettei Suomikin voisi seurata 

muiden pohjoismaisten elokuvainstituuttien käytäntöä. Sama näkemys esitettiin 

elokuvasäätiön lyhytelokuvastrategiassa, joka ehdotti, että levityksen kriteerejä olisi 

laajennettava (Pallassalo, 2016, 14). 
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5.2 Lyhytelokuvan rahoitus: rahaa ja sparrausta 

Lyhytelokuvan tuki tuo lyhytelokuvalle rahoitusta ja mahdollisesti välillisesti 

sparrausta.  

Mä en oikeastaan näe, että julkisen rahoituksen tavoitteena on varsinaisesti muu 

kuin tuoda sitä rahaa. Se millä tavalla sitä rahaa jaetaan, siihen voi sitten liittyä 

erilaisia tavoitteita niin kuin laaja-alaisuus, monipuolisuus, tasa-arvo ja 

uudistuminen, että ne on tavallaan niitä tavoitteita, joita on sen julkisen rahoituksen 

takana, jotka on niitä argumentteja miksi julkista rahoitusta jaetaan, mutta se että se 

antaisi sille taidemuodolle jotain sitä kautta, että se on nimenomaan julkista rahaa, 

niin en oikeastaan näe, että sen julkisen rahoituksen pitäisi asettaa esimerkiksi 

jotain sisällöllisiä tavoitteita niille taideteoksia, joita tuetaan. 

      Erkki Astala, Yle  

 Astalan mukaan myöskään sparrauksen ei tarvitse tulla julkisen tahon puolelta, 

mutta sparraukseen on varattu resursseja julkisen rahoituksen puolella.  

Onhan se lisäarvo kyllä, mutta onko se nimenomaan julkisen rahoituksen tehtävä 

vai onko se minkä hyvänsä rahoituksen tehtävä tai että, onko eroa sillä hakeeko 

taiteilija tai mistä taiteilija tai tuottaja hakee sen sparrauksen. Julkisen rahoituksen 

instituutioilla on mahdollisuus panostaa siihen, että sitä resurssia on olemassa siellä 

ja sitä asiantuntemusta. Ja kun julkisen rahoituksen perusteet sille mitä rahoitetaan 

on yleensä enemmän sisällölliset kuin kaupalliset, niin silloin se asiantuntemus jota 

siellä tarvitaan on enemmän sisällöllistä asiantuntemusta kun ehkä kaupallisen 

rahoituksen puolella. Ja silloin se, sitä kautta se julkisen rahoituksen instituutioiden 

mahdollistama sparraus voi olla sisällöllisesti arvokkaampaa tekijälle ja tuottajalle, 

mutta sekin syntyy välillisesti niistä rakenteista joita luodaan, jotta se julkinen 

rahoitus on mahdollisuus, tämä lisäarvo.  

      Erkki Astala, Yle 

Tuottaja Toivoniemi yhtyy Astalan näkemykseen sparrauksen lisäarvosta:  

Julkisen tuen idea on se, että se on neutraalia maaperää. Siellä ei ole muuta 

vaadetta kuin se, että asiat täytyy hoitaa kuten on sovittu ja lain puitteissa ja sen 
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täytyy vastata sitä mistä on keskusteltu ja sitten sieltä saadaan neuvontaa. Tämä on 

miten mä sen näen. On  tavallaan ihan huikeaa, että meillä on julkinen rahoitus, siis 

että meillä on ”soft money” ja konsultaatiopalvelua yhteiskunnan puolesta.   

      Elli Toivoniemi, tuottaja 

Jussi Alanen Tampereen elokuvajuhlilta näkee tilanteen toisin eikä näe rahoituksen 

tuovan lyhytelokuvalle lupausta paremmasta laadusta.  

Ei nyt välttämättä lyhytelokuvalle tuo, mutta tekijälle tuo mahdollisuuksia. Ei ne 

ainakaan lähtökohtaisesti ole parempia, kalliimmalla tehdyt. 

      Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlat  

Vuonna 2015 Tampereen elokuvafestivaaleille ilmoitetuista alle 30 minuutin 

lyhytelokuvista 34 valittiin kilpailusarjaan. Näistä yhdeksän oli kaksi/kolmikannan 

kautta rahoitettuja. Suhde on lähes samanlainen muinakin vuosina: 2013 kahdeksan 

26 elokuvasta ja 2014 yksitoista 31:stä oli kolmikannan rahoittamia. Vuosittain noin 

70% elokuvajuhlille valituista lyhytelokuvista saa siis rahoituksen muualta tai ovat 

koulutöitä tai itse rahoitettuja.   

5.2.1 Julkinen rahoitus laadun takaajana

Edellisessä kappaleessa Tampereen elokuvajuhlien Alanen ja tilastot todistivat, että  

kolmikannan rahoitus ei välttämättä ole laadun tae, jos sitä katsoo festivaalin 

suunnalta. Työssäni olen luennoinut eri elokuvakoulujen opiskelijoille siitä, miten Yle 

toimii ohjelmien hankkijana. Opiskelijat kertovat, etteivät itse katsoa televisiosta 

lyhytelokuvia, mutta paradoksaalisesti haluaisivat omat elokuvansa sinne 

nähtäväksi. Syy siihen voi olla rahoituksen tuoma status.  

Se on kiinnostava ajatustapa kyllä, jonka kyllä tunnistan, että koetaan, että teoksen 

tai oman tekemisen merkitystä nostaa se, että se on käynyt jonkun seulan läpi 

samaan aikaan kun ei haluttaisi, että sitä seulaa on siinä välissä. Se on 

ymmärrettävää, että koetaan, että sen seulan läpäisy nostaa sitä merkittävyyttä, että 
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se on ihan sama kuin olympiamitali tai niinku - no ei se nyt ole sama, mutta siis 

samantapainen ajattelu siinä, että kun olet  läpäissyt jonkun arvioinnin tai jollain 

tavalla mittavissa olevan asian, niin se tekee jollain tavalla siitä asiasta 

merkityksellisempää. Mutta että siihen samaan aikaan liittyy semmoinen yhtälailla 

ymmärrettävä vastenmielisyys koko sen arvioinnin ja seulonnan ajatukselle, niin se 

on kiinnostavaa, nyt kun sen tuolla tavalla nämä kaksi asiaa panet rinnakkain, mutta 

sitä ei varmaan monikaan tule ajatelleeksi näin.   

      Erkki Astala, Yle 

SES:n tuotantoneuvojan mukaan julkinen rahoitus tuo laatua prosessin jokaiseen 

osaan:  

Minusta se tuo siihen lisää laatua, lisää ammattitaitoa, ja lisää elinkaareen.  

Kulttuuriviennin puolelta tulee apua sen levittämiseen festivaaleilla. Me 

kommentoidaan käsistä, sparrataan sitä ja sen leikkausvaihetta.  Voiko sitä 

kuitenkaan eksaktisti näyttää, että koska lyhytelokuvalla on julkinen rahoitusta, että 

siksi elokuvasta tuli niin hyvä. Se on kyllä niin monen tekijän summa, että on 

mahdotonta sanoa mikä julkisen rahan merkitys lopputulokselle on.  

      Piia Nokelainen, SES 

Taiteilija pitää myös tärkeänä tuoda esille lyhytelokuvaa rahoittaneet tahot:  

Siitä tulee tukevampi siitä teoksesta, se otetaan heti enemmän vakavasti. Siis 

senhän sanon melkein heti, että Yle, the Finnish Broadcasting Company on 

mukana. Kaikkialla jos tulee puhetta siitä, että ketä siinä on, että ketä sitä on 

tukenut, niin se edellä minä lähden, että se vakuuttaa heti, et ahaa, ai että tällaisesta 

ollaan kiinnostuneita, sillä on heti ihan eri painoarvo sillä teoksella, koska silloin 

sehän tarkoittaa, että se on mennyt seulan läpi. Se on ihan eri asia. Ja mä näen 

arvoa myös sillä, Ylellä, koska se on valtakunnan verkko. Se on ihan eri kuin joku 

galleria, jossa käy 20 ihmistä päivittäin, se on ihan täysin eri juttu.  

      Maarit Suomi-Väänänen, ohjaaja 

Ylen Astala vahvistaa Suomi-Väänäsen julkisen rahoituksen painoarvon teoksen 

sisällölle:  
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Onhan se ymmärrettävää, että jos haluaa saada sisällöllistä arvostusta, niin silloin 

se julkisen rahoituksen seulan läpäisy koetaan merkityksellisenä, kun tiedetään, että 

kaupallisen rahoituksen kriteerit on taasen kaupallisia ja siellä ne arvostukset voivat 

olla toisenlaisia. Ei välttämättä erilaisia, eikä välttämättä ristiriitaisia mutta 

kaupallinen raha menee sinne missä odotetaan saatavan kaupallista hyötyä. 

Julkinen raha menee sinne missä haetaan sisällön merkityksellisyyttä ja silloin jos 

tätä puolta arvostaa, niin sillon varmaan kokee sen arvokkaaksi, että saa sitä julkista 

rahoitusta. 

5.2.2 Työrauha 

Taiteilijan näkökulmasta julkinen tuki kuuluu taiteelle. Se antaa taiteilijalle työrauhan.  

Julkinen tuki antaa työrauhan. Julkinen tuki tarkoittaa, että myös tekijällä on arvo. 

On helppoa puhua katsojista ja katsojamääristä, se on myös aika populistista. 

Pitää puhua myös järkevästä työskentelykulttuurista. Myös tekijää pitää jossain  

vaiheessa ajatella ja arvostaa, muuten tekijä ei enää tee. Tekijä pysyy työkunnossa, 

kun saa työstään korvauksen, luonnollisesti.  

      Maarit Suomi-Väänänen, ohjaaja 

Ne voivat rauhassa keskittyä sen tekemiseen. Jos ei se taiteilija saa sitä rahaa, 

muuta kun sukulaisilta tai tekemällä jotain muuta duunia siinä ohessa, niin sitten me 

ollaan toisen tyyppisessä kulttuurissa ja nythän näyttää siltä, että siihen suuntaan 

me olemme pikkuhiljaa menossa. Helppo tilanne, joka on ollut meillä vuosia, että 

dokkaristit [dokumenttielokuvan tekijät] pystyvät keskittymään omiin aiheisiinsa niin 

voi olla, että se menee kohta ohi. Dokkaristit on päivätöissä jossain kassalla tai 

raksoilla ja sitten ne vapaa-aikanaan vääntää sitä dokkaria ja sitten valmistumisaika 

on 2-3 vuotta… Se on ehkä se pieni viimeistely: jos sulla ei ole rahoitusta siihen, niin 

sulla ei ole varaa pyörittää siitä niitä uusia ja uusia versioita  ja ehkä ei voimiakaan 

jos olet yksin sitä pyörittämässä. 

      Juha Samola, AVEK 
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Ohjaaja Nikki kokee, ettei julkinen rahoitus anna hänelle työrauhaa, vaan TV:n 

tilaustyöt.  

Yle on rahoittanut meidän toimintaa LoveMilla ja Sekaisin -sarjojen kanssa. 

Tavallaan rahoitus, ei lyhytelokuvan rahoitus, vaan kaikki muu rahoitus on 

mahdollistanut sen, että meillä voi olla toimisto. Ei me vielä varakkaita olla, mutta se 

on mahdollistanut tämän tekemisen ja toimimisen. Lyhytelokuvan rahoitus, se on 

mahdollista noin, että joskus on saanut maksettua palkat ryhmälle. Mä näen sen 

jotenkin silleen, että jos mun lyhytelokuvat  ei olisi saanut minkäänlaista menestystä 

missään vaiheessa, niin luultavasti en tekisi niitä niin paljon. Jossain vaiheessa 

tajusin, että hetkonen: mä tykkään tehdä näitä ja näistä jotkut ihmiset pitää, nämä 

pääsee festivaaleille, — niin tai ennen kuin näin oli, mä päätin, että teen lyhytleffan 

vuodessa, mutta sitten kun jotkut niistä oli suosittuja, niin se tavallaan on puskenut 

mua tekemään näitä lisää.  

      Teemu Nikki, ohjaaja 

Elli Toivoniemi näki julkisen rahoituksen vahvistavan taiteen luomisen yhtenä  

työntekemisen muotona yhteiskunnassa:  

Se on mun mielestä sellainen mainstreamiin kuulumista tavallaan, sen voi sanoa 

olevan viesti yhteiskunnalta,  ja poliittisesti ajattelen, se on merkittävä asia. Se tuo 

siihen tekemiseen tai sisältöön tai sen teoksen olemassa ololle toisen merkityksen. 

Se on vähän vakavampaa kun se on julkisesti rahoitettu, se on myös 

ammattimaisuuden tae. Se on myös mulle katsojana se on vähän kuin tuoteseloste, 

se että miten se on rahoitettu. Tällaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa ja 

demokratioissa missä ollaan, ja missä julkisesti taidetta rahoitetaan, niin kyllä usein 

rahoitustahotkin ovat käyneet samat korkeat koulutukset. Se on tavallaan isompi, 

laajemmin tunnustettu teos, jos nyt näin voi sanoa kuin se, että ei olisi julkista rahaa.  

      Elli Toivoniemi, tuottaja   

     

En tekisi lyhytelokuvia näin antaumuksella ilman julkista tukea. Sen sijaan voisin 

varmasti olla tuottajana lyhytelokuvissa sillä tavalla, että sijoittaisin jotain omaa 

työaikaa, ehkä vähän omia rahoja ja jotain siis mitä nyt ikinä vaikka kalustoa tällaisia 

asioita voisi sijoittaa ja olla sillä tavalla mukana, kyllä. Mutta en varmaan laittaisi niin 

paljon aikaa siihen. 
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      Kaarle Aho, tuottaja  

       

5.2.3 Festivaalituki

Säätiön ja AVEK:in tuotantotuen saanut lyhytelokuva saa säätiön kulttuuriviennin 

kautta promootio- ja markkinointitukea ja apua festivaalistrategian luomiseen. Tämä 

lisäarvo tuotantotuen päälle koetaan tärkeäksi.  

Siitä on hyötyä. Nytkin pitkän leffan suhteen yritetään saada säätiöltä edes jotain, 

että me saataisiin festivaalipalvelu, koska se on se mikä vie ihan hirveästi työtä, että 

varsinkin sitten kun niitä elokuvia alkaa olla jo paljon kuin meillä eikä meillä ole 

ketään ihmistä töissä, joka voisi keskittyy siihen, niin se toimii hyvin.   

      Teemu Nikki, ohjaaja  

SES:illä on iso rooli festivaalistrategian luomisessa. Festivaalit on tekijöille tärkeitä, 

koska ilman niitä jäisivät verkostoitumismahdollisuudet. Niillä viedään meidän 

kulttuuria maailmalle ja saadaan oppia meille.  Onko julkisesti rahoitetulla 

lyhytelokuvalla paremmat mahdollisuudet päästä kansainvälisille festivaaleille kuin 

elokuvan millä ei olisi julkista tukea ei voi tietää.  

      Piia Nokelainen, SES 

5.3 Julkisen rahoituksen luomat rajoitteet 

Haasteltavat toivat esiin myös julkisen rahoituksen rajoittavia tekijöitä.  

Aina jos on rahoittaja, niin se vaikuttaa lopputulokseen. Joskus hyvin, joskus 

huonosti. Raha vaikuttaa lopputulokseen. Se että jos sulla ei ole yhtään rahaa tai 

sulla on vähän rahaa, niin se yhtään rahaa on joskus parempi vaihtoehto kuin vähän 

rahaa. Se on liian hidas ja myöskin, että kun se rahoitus ei kuitenkaan -se ei 

tavallaan-  jos on yhden päivän kuvaus ja meillä on oma kalusto, niin sitten se on 

niin kuin ”Halossa” [Nikin viimeisin lyhytelokuva Halko]. Kaikki oli ihan fiiliksissä, että 
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tästä tulee ihan helvetin hauska ja sitten jos siitä olisi saanut palkkaa, siitä olisi tullut 

vielä enemmän fiiliksiä, mutta se olisi tarkoittanut, että se olisi mennyt pidemmälle ja 

pidemmälle, ja mulle se olisi tavallaan jotenkin se, että kun saa sen tietyn sykkeen, 

että nyt on hauska idea ja silloin se päässä - se semmone - onhan se nyt jos sitten 

ajattelee, että vuoden päästä pitäisi ruveta tekemään niin sithän se katoaa. 

      Teemu Nikki, ohjaaja  

Kyllä se rajoittaa tekijöitä tai se oikea rajoite minkä näen on se, että kun on 

byrokratiaa, kilpailua, on epävarmuutta, jotka eivät kulje käsi kädessä prosessin 

kanssa. Se on se isoin rajoite, se että kun joku on jossain työvaiheessa, että se luo 

jotain asiaa, niin sitten on monta porttia ja aika kuluu ja keskustelua ja palaveria.  

Mä voin kuvitella mitä se tekee luomistyölle. Mä voin kuvitella että, että se on 

pelottavaa ja lamaannuttavaa. Erityisesti jos ei ole kauhean montaa projektia 

meneillään, koska monet tekijät ei pysty moneen samanaikaiseen projektiin. Se on 

tosi vähäinen määrä mitä pystyy käsittelemään kirjoittajana ja ohjaajana. Toinen 

rajoite, joka on konkreettisempi on se, että melkein tiedät sen kokoluokan ja 

rahasumman mitä voit haalia kasaan tietyssä ajassa tietynlaisille jutuille, tai mihin 

voit käyttää resursseja ja se on tuotannollisesti  epämotivoivaa ja se voi olla myös 

tekijälle hirveän epämotivoivaa:  teen mitä vaan neroutta tässä, niin se hintalappu on 

tällainen.           

      Elli Toivoniemi, tuottaja 

Tuottaja Aho sen sijaan kertoo, että suomalaisen tuottajan työ on vapaampaa kuin 

esimerkiksi Yhdysvalloissa.  

Mutta mä ole kokenut sitä sillä tavalla, että se olisi kauhean kahlitsevaa. Ensinnäkin 

se johtuu siitä, että sen [rahoituksen] hankkimiseen kestää pitkä aika, niin se on 

kuitenkin usein eduksi esimerkiksi käsikirjoitusprosessille. En sano tätä sen takia, 

että rahoittajat olisivat oikeassa kässäristä, vaan siitä, että ihmiset joutuu miettimään 

enemmän. Ja toinen kun on nyt jutellut amerikkalaisten ihmisten kanssa pitkistä 

elokuvista, tai ihmisten jotka on ollut töissä Los Angelesissä pitkään, niin itseasiassa 

he kokevat siellä, että eurooppalainen tuottaja on vapaampi kuin amerikkalainen 

tuottaja, koska amerikkalainen tuottaja saa kun se tekee studioelokuvan, niin se saa 

yhdeltä ihmiseltä shekin tai yhdeltä firmalta, mutta oikeasti se tuottaja on siinä vaan 

välittämässä niitä rahoja ja se, joka maksaa sen shekin loppujen lopuksi päättää 
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kaikesta mutta kun taas kun me ollaan täällä ja meillä on monta rahoittajaa, 

itseasiassa tuottajan rooli on täällä isompi kuin siellä. Mä en ollut ikinä ajatellut näin, 

mutta mulle sanoi useampi eurooppalainen jotka on tehny töitä siellä, että 

itseasiassa Euroopassa elokuvatuottaja on merkityksellisempi hahmo kuin 

Yhdysvalloissa.   

      Kaarle Aho, tuottaja 

5.4 Parannusehdotuksia lyhytelokuvien tukimuotoihin 

Haastateltavista muutamat olivat sitä mieltä, että lyhytelokuvalla pitäisi olla 

toisenlaisia tai enemmän tukimuotoja kuin pidemmillä muodoilla.  

Mulla on tällainen ajatus, en tiedä miten sen voisi toteuttaa, mutta mun mielestä 

rahoitus toimisi hyvin niin, että se menisikin niin, että sitä annettaisi henkilölle.   

Se olisi ohjaaja mikä ikinä on ja sitten sille annetaan näytteiden perusteella 100.000 

euroa ja sitten sillä vuoden aikana se tekee elokuvan tai kaksi, mikä onkaan. Mutta 

se on tavallaan vapaat kädet tyyppiset ja sen pitää tietty määrä tuottaa materiaalia 

mutta se annetaan tavallaan, luotetaan. Ajatellaan, että vuodessa olisi viisi ohjaajaa. 

Ei sen enempää. Viisi on itseasiassa aika paljon.  

      Teemu Nikki, ohjaaja  

Mutta ehkä se on enemmän, että se koko rahoitusmalli pitäis muuttua toisenlaiseksi 

tai sen pitäisi olla erilainen kuin pitkän elokuvan. Lyhärin ja pitkän elokuvan 

tuotantokriteerit eivät voi minusta olla samat. Mä en usko, että siitä on kenellekään 

loppujen lopuksi hyötyä, että koko se byrokratia on sama ja työn määrä on sama ja 

se raskauttaa sitä itse prosessia. Mä olen paljon miettinyt sitä myös siellä pitkän 

puolella, et sekin on todella jähmeä kun miettii, että okei että 90% pitkistä leffoista 

on aika saman rahoituskaavan käyneitä, mutta mitä sisällöllisiä mahdollisuuksia 

olisikaan jos niitä tukimalleja olisi vähän enemmän? Silleen että ne 

rahoituskynnykset ei olisi niin korkeat joka kohdassa. Sitten mä luulen, että se 

vapauttaisi aika paljon sellasta, että ihmiset uskaltaisi vähän enemmän tehdä ja 

kokeilla. Se monipuolistuisi se tekeminen. Että kaikki ei olisi tuolla miettimässä, siis 
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kaikki Suomen tuottajat, kaikki jotain ahaa, säätiön deadline tulossa,  joka on tietysti 

ihan ok, mutta mä luulen, että matalan kynnyksen rahoitusmallit vapauttaisivat aika 

paljon myös sitä ajattelua, että millaisia leffoja ylipäätänsä on, millaista tekemistä, 

millaisia ne on kymmenen vuoden päästä, että vähän enemmän eteenpäin 

katsovaa. 

      Elli Toivoniemi, tuottaja 

Lyhytelokuva on uusien tukimuotojen kokeilukenttä samalla kun se on elokuvan 

tyylin ja kerronnan laboratorio. Eileen Elsey ja Andrew Kelly haastattelivat brittiläisiä 

lyhytelokuvan tekijöitä lyhytelokuvien rahoittamisesta, ja tässä yhteydessä heidän 

haastattelemansa tuottaja Maggi Ellis miettii samaa tukimuotojen riittämättömyyden 

problematiikkaa lyhytelokuvan kohdalla. Hän on huolissaan siitä, että lyhytelokuvan 

kohdalla käsikirjoituksella on liian paljon merkitystä. Hän sanoo, että lyhytelokuvia 

voi tehdä monella tavalla, ja vain osa niistä on käsikirjoituksen vetämä prosessi. 

Hänen mielestään rahoitusprosessin pitäisi olla joustavampi ja käsikirjoitusta pitäisi 

pyytää ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista. Hän vertaa elokuvan tekijän 

tilannetta kuvataiteilijan asemaan toteamalla, että käsikirjoituksen vaatiminen joka 

kerta lyhytelokuvan tekijältä on samaa kuin jos pyytäisi kuvataiteilijan tuottamaan 

käsikirjoituksen ennen kuin hän aloittaa taideteoksen työstämisen (Elsey&Kelly, 

2002, 123).  

Haastateltavien parannusehdotukset ovat vasta raakileita, mutta niiden pohjalta voi 

sanoa, että lyhytelokuvan tukimuotoja voitaisiin kartoittaa avoimella mielellä. 

Lyhytelokuvan muotoon kuuluu kokeilu ja uudistaminen, joten sitä arvioidessa olisi 

tärkeää muistuttaa tekijöitä, että lyhytelokuvaa on mahdollista myös esitellä toisin 

kuin pitkää elokuvaa ja että käsikirjoituksen roolin ei tarvitse olla yhtä isossa roolissa 

kuin pitkässä elokuvassa.  
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6 Lyhytelokuvan vaikuttavuuden mittarit  

Jos lyhytelokuvaa tarkastellaan taideteoksena, sen arvoa voidaan määrittää taiteen 

yleisten arvokriteerien kautta. Lyhytelokuva ei ole muusta taiteesta erillinen 

saarreke, jota pitäisi arvioida muista taideteoksista poikkeavilla kriteereillä.  

Kuten muussakin taiteessa, lyhytelokuvalle on vaikea löytää yleispäteviä ja toimivia 

mittareita mittaamaan laadun tai vaikuttavuuden arviointiin.  

Tutkimukseeni osana kuulunut mittareiden pohdinta ei osoittautunut hedelmälliseksi 

aiheeksi. Haastatelluilla tuottajilla ja tekijöillä oli kaikilla Yle Astalaa lukuun ottamatta 

sama mielipide siitä, ettei lyhytelokuvan vaikuttavuutta tarvitse mitata. Astalan 

mielestä mittareiden kehittäminen olisi kiinnostavaa, mutta hän kuitenkin arvioi 

oikeanlaisten mittareiden löytymisen lähes mahdottomaksi tehtäväksi. 

Se on kiinnostavaa, tai että sitä pitäisi miettiä enemmän kun vaikkapa lyhytelokuvan 

tai elokuvan ylipäätään merkityksellisyyttä halutaan mitata, niin mitä silloin mitataan? 

Mitataanko silloin yksittäisten teosten saamaa vastaanottoa tavalla tai toisella vai 

mitataanko siinä jonkun kokonaisuuden samaa vastaanottoa, koska olisi 

ongelmallista jos, kun tiedetään taiteen alueella niin kuin kaikkialla muuallakin, jotta 

syntyy menestyksiä, pitää syntyä myös epäonnistumisia. Mikään ei, mitään ei voi 

ennakolta määritellä onnistumiseksi missään mielessä ja silloin väistämättä tulee 

niitä epäonnistumisia ja jos silloin mitataan jokaisen yksittäisen teoksen 

merkityksellisyyttä niin silloin sen epäonnistumisen/riskinoton mahdollisuuksia 

kavennetaan, vaan pitäisi osata katsoa sitä kokonaisuutta jollain tavalla.  

      Erkki Astala Yle,  

Mittareiden luominen olisi tärkeämpää rahaa jakaville tahoille kuin taiteen tekijöille. 

Myös SES:in lyhytelokuvastrategian  (Pallassalo, 2011, 16-17) yhtenä tavoitteena oli 

luoda lyhytelokuvalle yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit. Katsojatilastojen ja 

festivaalimenestyksien raportoiminen ei yksin riitä, vaan vaikuttavuuden mittariksi 

ehdotettiin tutkimusta, joka selvittäisi mitä merkityksiä katsojat antavat suomalaiselle 

lyhytelokuvalle. Laatua mittaamaan suositeltiin myös erillisprojektien kuten 

esimerkiksi SES:in, Ylen ja AVEK:in käynnistämä Hetki hauskaa -hankkeen 

ulkopuolista arviointia. Lisäksi lyhytelokuvien laadusta haluttiin arvioita kotimaiselta 
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ja kansainväliseltä asiantuntijapaneelilta. Strategia jättää mainitsematta kenelle 

paneelin laatuarvio osoitettaisiin: instituutioille itselleen vai katsojille? Säätiön 

lyhytelokuvastrategiassa asetettuja laadullisia mittareita ei ole toteutettu. Ylen 

Astalan laadullisiin mittareihin osoittaman lievän kiinnostuksen sijaan kaikki muut 

haastateltavat pitivät mittareita tarpeettomina.  

Miten sitä mittaisi? Taideteos ei ole minkään arvoinen tai se on korvaamaton… 

Sillä voi  olla taiteellista arvoa ihan mielettömästi vaikka se on vapaata [ilmaista]. 

Minusta se on sama kuin kysytään mihin tarvitaan punk-musiikkia. Sitä tarvitaan, 

kyllähän se on taiteen muoto, jolla on säännöt ja toiset tykkää tehdä sitä ja toiset 

nauttii siitä…Esimerkiksi eikö sen elinkaari [mittarina]? Otetaan analogia vaikka 

musiikkiin, niin Dylan totesi, että vasta 50 vuoden kuluttua tiedetään, onko musiikki 

merkittävää - jääkö sen elämään.  

      Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlat 

Taide ja mittarit on, niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Taide on ajan 

funktio. Vasta ajan kautta näet mikä on merkittävää ja mikä ei.  

      Juha Samola, AVEK 

Elokuvasäätiössä ei ole määritelty mitä pidetään onnistuneena rahankäyttönä, mutta 

tuotantoneuvoja Nokelaisen mukaan lyhytelokuvan vaikuttavuuden mittari ei ole 

katsojaluvut tai lyhytelokuvasta saadut tulot vaan monipuolinen tarjonta yleisöille.  

  

Kuten Ylen Astala sanoo, mittareiden luominen voisi olla ainakin instituutioiden 

näkökulmasta kiinnostavaa. Julkisen rahan käyttö kaipaa aina todisteaineistoa sen 

vaikuttavuudesta. Ymmärrettävää on, että taiteilijan näkökulmasta mittarit ovat 

tarpeettomia, koska lyhytelokuva on taideteos, jonka vaikuttavuus riippuu sen 

kokijasta ajassa. Taideteoksen vaikutus voi olla samaan aikaan olla mittaamaton tai 

ei mikään. Lyhytelokuvan laatua ja vaikuttavuutta arvioivan mittariston luominen ja 

sen tarpeellisuus lyhytelokuvalle voisi olla mielenkiintoinen tutkimuksen kohde.  
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7 Yhteenveto  

Lyhytelokuvan arvo on ennen kaikkea taiteen itseisarvoa. Kulttuurisessa mielessä 

lyhytelokuvan arvo on sen välillisissä keinoissa levittää suomalaisia tarinoita meille 

ja muiden kansojen nähtäviksi. Lyhytelokuva on monista eri syistä tärkeä sen 

kanssa toimiville. Tekijälle se on ensisijaisesti ilmaisukeino omalle taiteelle, 

tuottajalle se näyttäytyy puolestaan mahdollisuutena tutustua uusiin tekijöihin ja 

työllistää alan ihmisiä.  Rahoittajilla on kullakin oma velvoittava tehtävänsä tuottaa ja 

esittää kulttuuria kun taas festivaalin järjestäjä näkee sen tapana yhdistää ihmisiä ja 

saada heidät viihtymään. Lyhytelokuvalla myös uudistetaan ja kehitetään 

elokuvataidetta.  

Lyhytelokuvalla on uskollinen festivaaliyleisö ja heterogeeninen televisioyleisö, jonka 

lyhytelokuva voi parhaimmillaan yllättää muun ohjelmiston välissä. Lyhytelokuvan 

esittäminen tapahtumana kuten Yle Teeman lyhytelokuvamaratonin tapaan tai 

mahdollisuutena omaan pop-up lyhytelokuvafestivaalin järjestämiseen 

kansainvälisenä lyhytelokuvapäivänä houkuttelevat lyhytelokuvalle uusia katsojia. 

Internet on lisännyt lyhytelokuvien näkyvyyttä, mutta samalla paradoksaalisesti 

vähentänyt niiden löydettävyyttä. Internet ei edelleenkään tarjoa varteenotettavaa 

ansaintamallia lyhytelokuvan tuottajille ja tekijöille.  

Opinnäytetyöni ei varsinaisesti lisää yksimielisyyttä siitä, mikä on lyhytelokuvan 

oikea kesto tai minkälainen lyhytelokuva perimmiltään on. Kesto ja sisällön 

vaatimukset muuttuvat ajassa kontekstista riippuen. Se on juuri lyhytelokuvan 

hienous. Yksimielisyyttä on nähtävissä ainoastaan lyhytelokuvan kyvyssä tiivistää 

tarina olennaisimpaan.  

Lyhytelokuvan tehtäviä pohtiessani ymmärsin, että vain fiktiivisen lyhytelokuvan 

kohdalla voidaan puhua harjoittelusta pitkään elokuvaan. Muilla lyhytelokuvan 

lajityypeillä ei ole käytännössä mahdollisuuksia pitkän elokuvan rahoitukseen, joten 

harjoittelusta pitkää elokuva varten ei kannata puhua niissä yhteyksissä ollenkaan.   

Lyhytelokuvan päärahoittajia ovat SES, AVEK ja Yle.  Tuottajat ja nämä kolme tahoa 

tarvitsevat toisiaan tuotantotuen jakamisessa. Ylen vastikkeellisen levittäjän rooli 
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lyhytelokuvalle antaa Ylelle suuren päätäntävallan siitä, mitkä elokuvat saavat 

kahden muun tahon rahoituksen. Lyhytelokuvalle olisi eduksi, että SES ja AVEK 

hyväksyisivät muitakin kuin vastikkeellisia levittäjiä, jotta lyhytelokuvan 

monimuotoisuus lisääntyisi edelleen eikä tuen saantia rajoittaisi Ylen esityspaikkojen 

vähyys. Historiasta saatettaisiin myös ottaa oppia ja 1930-1960-luvun tyyppiset 

verohuojennukset voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön lyhytelokuvan saamiseksi 

takaisin elokuvateattereihin. 

Rahoittajien ensisijainen tehtävä on jakaa rahaa, mutta välillisesti voidaan katsoa, 

että julkinen raha mahdollistaa myös sisällöllisen sparrauksen. Julkisen 

rahoitusseulan läpikäyminen merkitsee tekijälle noteerausta ja teokselle 

painavuutta, mutta samanaikaisesti seulaa ei monella taholla haluttaisi olevan 

olemassakaan. Tekijöille on tärkeää, että heidän teoksensa julkaistaan arvostetussa 

mediassa kuten Yle tai että heidän käsikirjoituksensa on hyväksytty elokuvasäätiön 

rahoitettavaksi.  Lyhytelokuvaa tehtäisiin kyllä tavalla tai toisella ilman julkista 

rahoitustakin, mutta huoli lyhytelokuvan leviämisestä, näkyvyydestä ja 

vaikuttavuudesta on ennen kaikkea julkisen tahon omaa huolta ja nimenomaan 

huolta näiden tahojen rahoittamista lyhytelokuvista. Jos lyhytelokuvaa ei tueta, sen 

merkitys omana taidemuotona vähenisi. Syynä olisi ammattimaisen tekemisen 

väheneminen nykytasoon verrattuna. Vaikka tukirahoitus mahdollistaa tekemisen, 

sillä on myös haittapuolia, kuten päätöksenteon hitaus lyhytelokuvan 

tuotantoprosessiin nähden. Toisaalta lyhytelokuvat tukimuodot eivät tuottajien 

mielestä eroa riittävästi pidempien elokuvien tukimuodoista. Uusien tukimuotojen 

miettiminen voisi olla uuden selvityksen tehtävä.  

Tutkimuskohteena olleen lyhytelokuvan laadun ja vaikuttavuuden mittarit eivät 

kiinnostaneet haastateltavia: taidetta ei tarvitse mitata. Rahoittajan näkökulmasta 

mittareille voisi olla käyttöä, mutta paljon on avoimia kysymyksiä: minkälaisille 

mittareille, mitä niillä mitattaisiin ja keitä varten mittauksia tehtäisiin. Tässä on niin 

ikään kiinnostavia aiheita jatkotutkimukselle.  

Haasteltavat nostivat esiin myös pienempiä seikkoja kuten sen, että  

lyhytelokuvalle olisi hyvä miettiä uutta nimeä, joka yhdistäisi lyhytelokuvia 

päätyönään tekeviä. Harjoittelu-sana voitaisiin korvata termillä ammatillinen 

kehittäminen.  
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Tilastoja vertaillessa heräsi ajatus siitä, että lyhytelokuvan kesto voisi olla tilastoissa 

määräävä tekijä lajityyppien sijaan. Näin lyhytelokuvien kokonaisuus olisi helpommin 

hahmotettavissa.  SES:in ja AVEK:in tilastot erottelevat lyhytelokuvat lyhyisiin 

animaatioelokuviin ja (näytelmä)lyhytelokuviin. Dokumenttielokuvat sijoittuvat tällä 

hetkellä pitkien dokumenttielokuvien tilastoihin.  

Lyhytelokuvan pitkäaikainen ammattilainen kuittaa kirjoittajan huolen lyhytelokuvan 

arvostuksesta ja yleisöistä:  

Ketä sen [lyhytelokuvan] pitäisi kiinnostaa oikeasti?  Niitä, jotka on kiinnostuneita  

kulttuurista tältä alalta, joka on kiinnostunut kuvataiteesta,  joku on kiinnostunut  

kaunoluistelusta ja joku leffoista.. Siis ammattilaiset ja ne, jotka haluaa nähdä jotain 

muuta. Ne arvostaa, jotka arvostaa ja ne arvostaa aika paljon. 

      Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlat 
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