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EHOTUKSIA JA HUOMIOITA Irina Krohnilta pyydettyyn selvitykseen koskien 
elokuvataiteen edistämisestä annetun lain uudistamisen pohjaksi. 
 
 
Suomen elokuvaohjaajaliitto Selo ry kiittää mahdollisuudesta lausua 
ehdotuksia ja huomioita valmisteilla olevaan lain uudistukseen koskien 
Suomen Elokuvasäätiön toimintaa ja asemaa. Me ohjaajat arvostamme 
Elokuvasäätiön toimia kotimaisen elokuvataiteen hyväksi ja pidämme 
yhteistyötä suuressa arvossa. SELO katsoo, että ohjaajat ja käsikirjoittajat 
ovat elokuvatuotantojen primus moottoreita, mutta tämä ei kaikesta huolimatta 
näy tarpeeksi Säätiön toiminnassa. Haluamme tämän takia tuoda esille 
mielestämme tärkeitä seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon lakia 
valmisteltaessa, koska Suomen elokuvasäätiö on keskeisin julkisen vallan 
käyttäjä elokuva-alalla.  
 
 

1. Suomen elokuvasäätiön toimintaan liittyvästä merkittävästä 
julkisen vallan käytöstä ja AV-alan uusista 
rahoitusinstrumenteista 
 

1.1 RAKENTEET 
 
A. Lisää tekijäedustusta Elokuvasäätiön hallitukseen:  Tuomas Ojanen ottaa 
muistiossaan Elokuvasäätiölle (23.11.2015) esiin rakenteellisen korruption 
riskit Elokuvasäätiön elokuvatukitoiminnassa. Hän esittää yhtenä 
rakenteellista korruptiota ehkäisevänä toimena, että ”Säätiön hallituspohjan 
tulee koostua alan asiantuntijoista sekä lisäksi ulkopuolisista jäsenistä”. SELO 
toteaa, että nykyiseen Suomen Elokuvasäätiön hallitukseen ei valittu uusina 
jäseninä yhtäkään alan asiantuntijaa. Taiteellisten tekijöiden edustajia ei 
historiallisesti ole nyt hallituksessa yhtäkään.  Tämä ei SELOn näkemyksen 
mukaan toteuta tekijälähtöistä arvopohjaa eli linjauksena se heikentää 
elokuvataiteen asiantuntijuuden fokusta Elokuvasäätiön ydintoiminnassa.  

 
B. Tekijöiden näkökulman huomioonottaminen Elokuvasäätiön toiminnassa  
Tuomas Ojanen viittaa myös perustuslailliseen taiteen vapauteen, jonka 
hänen mukaansa tulisi näkyä Elokuvasäätiön päätöksenteossa. SELO 
esittääkin, että taiteen autonomia –kysymystä tulisi tarkastella kriittisesti ja 
konkreettisesti koko Elokuvasäätiön toimintaa läpäisevänä teemana. SELO 
katsoo, että tekijänäkökulman tulisi olla rakenteellisesti edustettuna kaikilla 
tuotantotukitoiminnan alueilla, huolimatta siitä, että monissa tukimuodoissa 
juridinen ja muodollinen toimija on yritys. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, 
että sisältöpalautteita, tukiohjeistuksia, tukipäätösten julkaisulinjauksia, 
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tukipäätösperusteluja sekä sopimusohjeistuksia tulisi tarkastella myös 
tekijöiden näkökulma huomioon ottaen.   

 
1.2 LÄPINÄKYVYYS 

 
A. Kaikkien tuista päättävien toimet määräaikaisiksi: Ojanen edellyttää 
Elokuvasäätiön toiminnalta riippumattomuutta ja puolueettomuutta. SELO 
kannattaa ajatusta, joskin on todettava, että taiteellisin ja sisällöllisin kriteerein 
tehtävien tukipäätösten objektiivisuus on käytännössä haastava lähtökohta. 
SELO ehdottaa rakenteellisena ratkaisuna tähän, että kaikki tukipäätöksiä ja 
taiteellista sisällöllistä arviointia tekevien toimet muutettaisiin määräaikaisiksi, 
kuten tuotantoneuvojien positiot nyt jo ovat. Tämä lisäisi merkittävästi 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta sekä läpinäkyvyyttä. Tällä olisi myös 
merkittävä ohjaava vaikutus rakenteellisen korruption ehkäisemissä.  

 
B. Tukipäätöstoiminnan läpinäkyvyys: Tukipäätöskäsittelyjen trendi on viime 
vuosina hakemusmäärien lisääntymisestä johtuen ollut suppeneva; yhä 
vähemmän tekijät saavat teoksistaan palautetta, tapaamisaikoja tai kielteisiin 
päätöksiin sisältölähtöisiä perusteluja. Julkisen vallan käyttämisen 
näkökulmasta SELO muistuttaa, että tukiohjeistusten ja -päätösten tulisi olla 
mahdollisimman läpinäkyviä ja päätösten yhtäläisen asianmukaisesti ja 
ammattimaisesti perusteltuja. Resurssipula ei voi olla hyvän hallintotavan 
kannalta peruste hakijoiden epätasapuoliselle kohtelulle. Tekijänäkökulmasta 
tarkasteltuna ammattimaisen sisältöpalautteen saaminen osaltaan vahvistaisi 
elokuvien tekemisen ammattimaisuutta Suomessa. 
 
C. Tasa-arvon edistäminen: Suomen elokuvasäätiön toimintaan tulisi kirjata 
elokuva-alan tasa-arvon edistäminen muiden Pohjoismaiden lailla. Sen 
toteutumista tulisi seurata ja edistää. Säätiön tulisi kehittää konkreettisia 
rakenteellisia toimia tasa-arvon toteutumisen varmistamiseksi, niin 
sisällöllisesti kuin tekijöiden kannalta.  
 
D. Digitaalisten jakelukanavien murroksen huomioonottaminen myös 
tekijälähtöisesti: Jakelukanavat ovat olleet ja ovat edelleen suuressa 
murroksessa. Euroopan komissio on jo tehnyt ehdotuksen tekijänoikeuden 
modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tällä on suora vaikutus 
tekijöiden toimeentuloon. Elokuvasäätiön tulisi ottaa digitaalinen murros 
huomioon entistä enemmän tulevaisuudessa ja toiminnallaan edistää ja 
varmistaa myös tekijöiden oikeudenmukaisten korvauksien saamista 
työstään, ei vain tuotantoyhtiöiden liiketoiminnan edellytyksiä. 
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2. Audiovisuaalisen kulttuuripolitiikan kehittämisestä ja 
elokuvataiteen edistämisestä 

 
A. Elokuvataiteen tukemista, ei liiketoiminnan tukemista 
Suomen elokuvaohjaajaliitto katsoo, että elokuvien tuleminen on ensisijaisesti 
kulttuuritoimintaa ja että Suomen elokuvasäätiön tulee toiminnallaan tukea 
elokuvantekoa nimenomaan sisällöntekijöiden taiteenlajina.  
 
B. Tekijöiden ammatinharjoittamista on rakenteellisesti tuettava 
Elokuvasäätiössä olisi rakenteellisesti ja konkreettisesti toiminnassaan 
tunnustettava ja tiedostettava ohjaajien ja käsikirjoittajien keskeinen rooli 
elokuvatuotannoissa. Taiteilija on harvoin yrittäjä tai kuukausipalkkainen 
työntekijä. Elokuvahankkeiden primus moottorit ovat liian usein projektiensa 
ilmaista työvoimaa vuosien ajan. Taloudellisen riskin ja epävarmuuden 
projektin läpimenemisestä kantaa käsikirjoittaja ja ohjaaja, ei tuotantoyhtiö, 
koska sitoutumista tai omarahoitusosuutta yhtiöiltä ei esivalmisteluvaiheessa 
vaadita. Tätä epäkohtaa voitaisiin lievittää esimerkiksi uudella kehittämistuen 
työryhmä/ensemble –tukimuodolla sekä käsikirjoitustuen enimmäismäärän 
nostamisella. Tulisikin pohtia, millä muilla tukitoiminnan rakenteellisella 
muutoksilla voitaisiin mahdollistaa taiteellisten ydintekijöiden ammatillinen 
toimiminen. SELO katsoo, että tämä välillisesti vahvistaisi kotimaisen 
elokuvan laatua.  

 
C. Elokuvataiteen monipuolisuuden turvaaminen 
Säätiön tukemien elokuvien tulee olla taiteellisesti kunnianhimoisia, 
kansainvälisesti kiinnostavia sekä esteettiseltä muotokieleltään ja 
toteutustavaltaan monipuolisia.  

 
D. Elokuvasäätiön rooli alan ja tekijöiden jatkokoulutuksessa 
Toteamme, että Suomen Elokuvasäätiön toimintaan ei nykyisellään lain 
puitteissa kuulu elokuva-alan jatkokoulutukseen liittyvät kysymykset. Suomen 
Elokuvasäätiö on tukitoimintansa kautta välillisesti alan elinkeinorakenteen 
ytimessä.  Audiovisuaalisen alan ollessa keskellä fundamentaalista formaatti- 
ja jakelukanavamurrosta, koulutettujen alan ammattilaisten osaamista ja 
ansaintalogiikkaa tulisi tarkastella rakenteellisesti. Tämä liittyy oleellisesti alan 
kehittämiseen ja elokuvien laadun nostamiseen. Elokuvasäätiön toimintaan 
tulisi lisätä lakisääteinen tehtävä elokuva-alan jatkokoulutuksesta. Tarve 
jatkokoulutukseen on uuden kannustinjärjestelmän puitteissa alalla entistä 
ajankohtaisempi ja koulutuskysymykset ovat olleet asian puitteissa jo esillä 
niin Temissä kuin Tekesissä. Tämä rakenteellinen lisäys Elokuvasäätiön 
toimintasektoriin vahvistaisi myös alan koulutuksenjärjestäjien, 
tuotantoyhtiöiden ja tekijöiden välistä yhteistyötä.  
 
 
 
Helsingissä 14.10.2016 
 

 


