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Valiokuntaehdotus 

yhteispohjoismaisesta elokuvaportaalista 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se käynnistää ja toteuttaa esihankkeen/ 

toteutettavuustutkimuksen, jossa selvitetään ja kuvaillaan mahdol-

lisuuksia perustaa Pohjoismaiden välinen yhteinen elokuvaportaali 

Pohjoismaiden opettajien ja oppilaiden käyttöön. Portaali sisältäisi 

Pohjoismaissa tuotettuja lyhyt- ja dokumenttielokuvia niihin liitty-

vine opetusmateriaaleineen, joita voidaan katsella suoratoistona ja 

käyttää vapaasti koulujen opetuksessa Pohjoismaissa tavoitteena 

lisätä lasten ja nuorten pohjoismaisten naapurikielten 

ja -kulttuurien ymmärrystä. 

2. Baggrund 

Kultur- og Uddannelsesudvalget har i de forløbne to til tre arbejdet med et 

initiativ omkring en Ny Nordisk Arte-kanal. Dette initiativ har vist sig at 

være svært at realisere, idet den politiske opbakning ikke har været til 

stede i tilstrækkelig grad.  

 

Udvalget har efterfølgende undersøgt andre muligheder for at etablere et 

udbygget nordisk film-samarbejde. Således viser det viser det sig, at der 

kunne være større opbakning til at oprette en fælles nordisk film-portal, 

der bliver forankret i alle de nordiske lande og gerne i samarbejde med de 

nationale filminstitutter og/eller biblioteksmyndigheder. Flere af de nordi-

ske lande har allerede filmportaler i nationalt regi; her kan eksempelvis 

nævnes filmrommet.no i Norge og filmstriben.dk i Danmark. Nogle af dis-

se on-line-tjenester er tilknyttet de nationale filminstitutter og de respek-

tive biblioteksmyndigheder.  

 

Desuden kan nævnes det norske firma Norgesfilm AS, som også er invol-

veret i de tekniske løsninger bag filmportal-løsninger rettet mod skolerne. 
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Norgesfilm er en del af Nordens ledende miljø for netbaseret filmdistribu-

tion og udvikler tekniske distributionsløsninger for digital film. Denne type 

aktører kunne være relevante at se nærmere på og eventuelt inddrage el-

ler kortlægge i en videre analyse af et nordisk filmportal-projekt.  

 

Portalen skulle i udgangspunktet udformes og etableres som et film- og 

undervisningstilbud, der retter sig mod den samlede undervisningssektor 

i de Nordiske lande. Skoler og undervisningsinstitutioner i bred for-

stand har traditionelt set altid benyttet sig af film i undervisningen, både 

som smalfilm eller ni-millimeter film tilbage i tiden. Senere med videobånd 

og dvd-film. Den teknologiske udvikling har imidlertid betydet, at det nu 

lader sig gøre at streame film direkte fra nettet til brug for lærere og ele-

ver i undervisningen, hvilket betyder en langt større tilgængelighed og 

fleksibilitet for skolerne. Kultur- og Uddannelsesudvalget mener, at disse 

muligheder burde udnyttes i højere grad - også i en nordisk sammen-

hæng.  

3. Valiokunnan näkemykset 

Yhteispohjoismainen elokuvaportaali hyödyntäisi digitalisointia ja loisi uu-

sia mahdollisuuksia kulttuurivaihdolle sekä lisäisi omalta osaltaan poh-

joismaisten naapurimaiden kulttuurin ymmärrystä ja levinneisyyttä eten-

kin lasten ja nuorten keskuudessa. Tämä kohderyhmä on erityisen tärkeä, 

ja pohjoismaisten elokuvien käyttö olisi monipuolinen opetusmenetelmä, 

jonka avulla oppilaat voisivat oppia pohjoismaisista naapurikulttuureista. 

Kaikissa Pohjoismaissa on kattavat arkistot lyhyt- ja dokumenttielokuvia, 

jotka ovat lähtökohtaisesti valtion tuottamia ja rahoittamia. Elokuvat on 

tallennettu analogisesti, mutta digitalisoinnin myötä materiaalia on siirret-

ty digitaaliseen muotoon. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mielestä tätä 

lyhyt- ja dokumenttielokuvista koostuvaa kulttuuriperintöä tulee hyödyn-

tää koko Pohjolan koululaisten iloksi. Jos elokuvia voidaan esittää eri puo-

lilla Pohjolaa, kasvavat mahdollisuudet katsoa muiden maiden elokuvia 

yhteisistä ja yleisistä aiheista, kuten maantieteestä, historiasta ja yhteis-

kuntatieteistä. Pohjoismaiden kielellisen ja kulttuurisen yhteyden voidaan 

sanoa muodostavan yhteisen viitekehyksen, johon muiden Pohjoismaiden 

elokuvat tuovat uusia näkökulmia ja lisää monimuotoisuutta. 

  

Valiokunta on tietoinen, että tässä voi syntyä tekijänoikeuksiin liittyviä 

haasteita, mutta samalla lyhyt- ja dokumenttielokuvien tekijänoikeusasiat 

ovat juuri helpoimmin käsiteltävissä. Kun elokuvien rahoittajana on lähtö-

kohtaisesti valtio, valiokunnan käsityksen mukaan tulisi löytyä poliittista 

tukea sille, että Pohjoismaiden välillä solmitaan sopimuksia, joilla lunaste-

taan oikeuksia juuri tämäntyyppisiin elokuviin. Voidaan olettaa, että on 

myös valtion edun mukaista tuoda elokuvia mahdollisimman monen saa-

taville – myös muissa Pohjoismaissa. Kaupallisten elokuvien käyttö olisi 

esimerkiksi huomattavasti vaativampaa ja hintavampaa, koska oikeuksien 

lunastaminen kaupallisilta toimijoilta olisi kalliimpaa, minkä takia myös 

niihin liittyvät oikeuskysymykset olisivat monimutkaisempia.   

 

4. Päätelmät 

Elokuvaportaalin tavoitteena on lisätä sekä Pohjoismaiden kulttuurin ja 

perinteiden vaihtoa uusien medioiden ja internetin avulla että naapurikiel-

ten ymmärtämistä tavoitteena sisällyttää lasten ja nuorten kulttuuritarjon-

taan osallistumista ja kehittää sitä mahdollisimman laajasti. Yhteispoh-

joismainen elokuvaportaali voisi välittää lyhyt- ja dokumenttielokuvia säh-

köisessä muodossa koulujen ja muiden koulutuslaitosten käyttöön. Por-

taalin elokuvat on suunniteltu kouluille ja kirjastoille muuhun kuin kaupal-

liseen opetuskäyttöön. Esimerkiksi eri Pohjoismaiden elokuvainstituutit 

voisivat valita portaalin elokuvat. Elokuvien saatavuus opetuskäyttöön eri 

puolilla Pohjolaa tulee varmistaa niin, että elokuvia pääsee katsomaan 

pohjoismaisista IP-osoitteista. 
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Yhteispohjoismaisen elokuvaportaalin ajatuksena on tehdä kansallisista 

elokuvaportaaleista pohjoismainen ratkaisu, joka on tarkoitettu kaikkien 

Pohjoismaiden opettajille ja oppilaille. Portaalista kaikkien Pohjoismaiden 

koulut voisivat opetuksen osana näyttää suoratoistona tietokoneelta elo-

kuvia, jotka välittävät pohjoismaista sisältöä kielen ja kulttuurin kautta. 

Lisäksi portaalissa voitaisiin julkaista ideoita opetukseen sekä materiaalia, 

jota opettajat ja oppilaat voisivat käyttää suoraan opetuksessa eri puolilla 

Pohjolaa. 

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa tämän nojalla, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se käynnistää ja toteuttaa esihankkeen/ 

toteutettavuustutkimuksen, jossa selvitetään ja kuvaillaan mahdol-

lisuuksia perustaa Pohjoismaiden välinen yhteinen elokuvaportaali 

Pohjoismaiden opettajien ja oppilaiden käyttöön. Portaali sisältäisi 

Pohjoismaissa tuotettuja lyhyt- ja dokumenttielokuvia niihin liitty-

vine opetusmateriaaleineen, joita voidaan katsella suoratoistona ja 

käyttää vapaasti koulujen opetuksessa Pohjoismaissa tavoitteena 

lisätä lasten ja nuorten pohjoismaisten naapurikielten 

ja -kulttuurien ymmärrystä. 
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