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1) Johdanto 

LUX-elokuvapalkinto on osoitus siitä, että Euroopan parlamentti on sitoutunut kulttuurin tukemiseen. 

Palkinto liittyy läheisesti muihin EU:n politiikkatoimiin, joilla edistetään kulttuurista 

monimuotoisuutta. Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltaa laajennettiin Lissabonin sopimuksella. 

Näin se myös pystyy hyväksymään aloitteita, joilla on vahva symbolinen merkitys. 

Yksi tällaisista aloitteista oli Euroopan parlamentin elokuvapalkinnon perustaminen. Palkinto 

myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, jolloin vietettiin Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlaa. 

LUX-elokuvapalkinto nostaa vuosittain parrasvaloihin elokuvia, jotka osuvat unionissa käytävän 

julkisen keskustelun ytimeen. Elokuva voi kulttuurialan joukkotiedotusvälineenä tarjota ihanteellisen 

foorumin keskustelulle Euroopasta ja sen tulevaisuudesta. LUX-palkintoehdokkaiksi valitut tai 

LUX-palkinnosta kilpailevat elokuvat kertovat tarinoita, mutta samalla niissä myös tarkastellaan ja 

kyseenalaistetaan yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja käsitellään maiden rajat ylittäviä huolenaiheita, 

kuten talous- ja sosiaalikriisiä, maahanmuuttoa, oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta, 

kansalaisvapauksia ja perusoikeuksia. Kussakin elokuvassa luodaan katsaus eurooppalaisten elämään 

ja kuvaillaan heidän vakaumuksiaan ja epäilyjään ja identiteetin etsintäänsä. Elokuvissa tuodaan esille 

erilaisia näkemyksiä keskeisistä ajankohtaisista sosiaalisista ja poliittisista ongelmista ja lavennetaan 

keskustelua eurooppalaisesta identiteetistä ja sen monimuotoisuudesta.  

Parlamentti tukee LUX-palkinnon kautta eurooppalaista elokuvaa ja pyrkii näin löytämään uusia 

tapoja kommunikoida unionin kansalaisten kanssa. Näin eurooppalaisesta elokuvakerronnasta tulee 

yksi vaikuttavimmista keinoista peilata keskustelua moniarvoisen Euroopan tuhansien kasvojen 

välillä. 

Talous-, sosiaali- ja poliittinen kriisi uhkaa nykyään myös taide-, kulttuuri- ja elokuva-alaa. 

LUX-palkinnon tarkoituksena on tukea eurooppalaista luovaa toimintaa ja edistää sen 

monimuotoisuutta. Eurooppalaisen elokuvan tukeminen on keino ylittää Eurooppaa yhä enemmän 

pirstovat fyysiset ja henkiset rajat.  

Elokuva on yksi rikkaimmista ja vahvimmista kulttuuri-ilmaisun muodoista, jonka avulla voimme 

poistaa elämäämme ympäröivät pelon ja turvattomuuden muurit. Elokuva on kuin peili, josta 

näemme, miten paljon meillä on yhteistä tai miten ihmeellisiä ja mielenkiintoisia ovatkaan 

eroavuutemme. 

 

2) Perusperiaatteet 

Euroopan parlamentti tuo kulttuurisen monimuotoisuuden valokeilaan 



 

 

Kulttuuri ja sen elokuvallinen ilmenemismuoto ovat edelleen aloja, joilla parlamentti voi ja joilla sen 

täytyy jatkaa viestintäänsä unionin kansalaisten kanssa, jotta unionista tulisi paremmin tunnettu ja 

ymmärretty kansalaisten keskuudessa. LUX-elokuvapalkinto on parlamentin oma, konkreettinen 

aloite, jonka avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa. 

 

Euroopan parlamentti on sitoutunut kulttuurin tukemiseen 

Euroopan unionin toimivalta tällä alalla rajoittuu tukemiseen ja koordinointiin, kun taas parlamentti 

on perinteisesti painottanut kulttuuria unionin lainsäädännössä.  

Tästä ovat osoituksena kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan aloitteesta 27. lokakuuta 2010 pidetty 

julkinen kuulemistilaisuus aiheesta ”Elokuva ja eurooppalaiset identiteetit” ja viimeksi (10. lokakuuta 

2016) aiheesta ”Eurooppalaisen elokuvan rooli tulevaisuuden Euroopassa” pidetty julkinen 

kuulemistilaisuus, johon osallistuivat Ken Loach, Céline Sciamma ja Andrea Segre. 

Muita esimerkkejä ovat samanaikaisesti eri puolilla Eurooppaa kansainvälisenä juutalaisten 

joukkotuhon muistopäivänä järjestetty elokuvaesitys (vuoden 2016 parhaan ulkomaisen elokuvan 

Oscar-palkinto ja LUX-palkintoehdokkuus), jossa olivat läsnä Euroopan parlamentin silloinen 

puhemies Martin Schulz ja Géza Röhrig, ja Film Days -tapahtuman yhteydessä samanaikaisesti 

28 jäsenvaltiossa järjestetty elokuvaesitys ja keskustelu. Lisäksi parlamentin jäsenet ovat osallistuneet 

muun muassa kulttuurista ja digitaalistrategiasta käytäviin keskusteluihin tärkeimmillä 

kansainvälisillä elokuvajuhlilla.  

Ehdotuksia LUX-elokuvapalkinnon kehittämiseksi  

Parlamentti ja komissio kävivät vuonna 2015 epävirallisia keskusteluja resurssien yhdistämisestä, 

jotta LUX-elokuvapalkinnosta tulisi tunnetumpi, yleisömäärä kasvaisi ja kustannusten ja 

yleisömäärien välinen suhde paranisi. 

Kumppanuudella pyritään lisäämään LUX-elokuvapalkinnon näkyvyyttä Euroopan elokuva-alan 

edustajien ja yleisön keskuudessa. 

Yhteistyö aloitettiin vuonna 2016. Vuosina 2017 ja 2018 yhteistyötä kehitettiin edelleen, kun 

LUX-elokuvakilpailun yhteydessä tavallisesti järjestettyjen elokuvaesitysten lisäksi järjestettiin kaksi 

muuta samanaikaista esitystä kaikissa Euroopan maissa. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa ja parantaa 

vuonna 2019. 

Parlamentin olisi hyödynnettävä synergiaa komission kanssa vuonna 2019 järjestettäviä EU-vaaleja ja 

uutta parlamenttia silmällä pitäen. Yhteistyötä olisi mielekästä laajentaa uusille aloille. Parlamentin ja 

komission välisen yhteistyön puitteissa voitaisiin vuonna 2019 harkita muun muassa seuraavia 

ehdotuksia: 

– jatketaan edelleen samanaikaisesti järjestettäviä esityksiä, sillä ne ovat osoittautuneet 

eurooppahenkiseksi innovatiiviseksi välineeksi, jolla tavoitetaan nuori yleisö  

– tehdään yhteistyötä LUX-elokuvien saamiseksi verkkoalustoille  

– tehdään yhteistyötä parlamentin toteuttamien LUX-elokuvatekstitysten tarjoamiseksi 

eurooppalaisten elokuvien tekstitystietokannassa  



 

 

– tehdään yhteistyötä kulttuuridiplomatian alalla ottamalla LUX-elokuvat mukaan EU:ta maailmalla 

edustavaan eurooppalaiseen elokuvapakettiin 

– tehdään yhteistyötä toimielinten tasolla vuoden 2019 EU-vaalien yhteydessä. 

Yhteistyön tavoitteena olisi aina oltava parlamentin näkyvyyden lisääminen yleisesti ja 

tiedotusvälineissä. LUX-elokuvapalkinnon jakotilaisuus olisi jatkossakin pidettävä Euroopan 

parlamentin tiloissa, mutta samalla olisi tavoitettava uusia yleisöjä ja erityisesti nuoret ja 

mielipiteenmuokkaajat. 

LUX-elokuvapalkinto ja yleisö 

LUX Film Days -tapahtuman ansiosta LUX-elokuvapalkinnosta kilpailevat elokuvat esitetään yli 

240 kertaa yli viidessäkymmenessä eurooppalaisessa kaupungissa elokuvateattereissa ja 

elokuvajuhlilla. Tämä laajentaa sidosryhmien ja mielipiteenmuokkaajien verkostoa. Esityksissä, 

joiden jälkeen elokuvasta on usein mahdollisuus keskustella, katsojia on ollut lähes 40 000. 

Facebookissa LUX-elokuvapalkinnolla on yli 27 000 seuraajaa.  

 

Nuoret eurooppalaiset 

Keskittyminen nuoriin eurooppalaisiin on ollut yksi LUX-elokuvapalkinnon strategisista ohjenuorista. 

LUX-elokuvapalkinto ja sen yhteistyökumppanit, muun muassa Giornate degli Autori (Venetsian 

elokuvajuhlat) ja Europa Cinemas -verkosto, ovat tukeneet vuonna 2010 aloitettua ”28 Times 

Cinema” -hanketta. Tähän aloitteeseen sisältyy Venetsiassa järjestettävä 10-päiväinen intensiivikurssi 

28 nuorelle eurooppalaiselle elokuvaharrastajalle. Nuoret tapaavat kurssin aikana Euroopan 

parlamentin jäseniä, elokuvaohjaajia ja valintalautakunnan jäseniä ja edustavat nuorta polvea 

Venetsian elokuvajuhlien tuomaristossa. Omaan maahansa palattuaan heistä tulee ”LUX-lähettiläitä”, 

jotka tekevät LUX-elokuvia ja -toimintaa tunnetuksi omassa verkostossaan ja lähiympäristössään. Yli 

200 tukijan, innokkaan ”LUX-lähettilään” ja mielipiteenmuokkaajan verkosto kasvaa joka vuosi. 

LUX-elokuvapalkinto näkyy myös oppilaitoksissa. Kilpailuelokuvista on saatavilla 

oppimateriaalipaketteja keskustelu- ja koulutustilanteisiin, joissa käsitellään näiden elokuvien lisäksi 

myös Eurooppaa.  

Elokuva on keskeinen osa eurooppalaista kulttuurimallia 

Elokuvan keinoin kulttuurin monimuotoisuutta voidaan tulkita eri tavoin. Elokuvalla on näin 

kulttuurista ja teollista arvoa yhteiskunnalle, joka haluaa käyttää vaikutusvaltaansa rajojensa sisällä ja 

niiden ulkopuolella. Elokuva on yksi niistä kulttuurimuodoista, jotka todennäköisimmin pystyvät 

luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tässä tapauksessa eurooppahenkisyyttä. Kulttuuri on 

inhimillinen ja poliittinen rakennelma, ja elokuva on sen keskiössä. 

LUX-elokuvapalkinto on osa Euroopan parlamentin viestintästrategiaa  

LUX-elokuvapalkinto on Euroopan parlamentin viestintäpolitiikan väline. 

Parlamentti on antanut virallisten palkintoehdokkaiden ja lopullisten kilpailuehdokkaiden valinnan 

elokuva-alan asiantuntijalautakunnan tehtäväksi. Tämä antaa LUX-elokuvapalkinnolle taiteellista ja 

elokuvallista legitiimiyttä. 



 

 

3) Tavoitteet 

 Euroopan unionista ja sen toimintalinjoista käytävän julkisen keskustelun 

elävöittäminen  

 Eurooppalaisten (yhteistuotanto)elokuvien levittämisen edistäminen unionissa 

Eurooppalainen kulttuurimaisema on hyvin sirpaleinen. Vain harvat taiteilijat ja teokset pystyvät 

ylittämään rajat ja löytämään yleisöä kotimaansa ulkopuolelta. Tämä koskee myös elokuva-alaa, jolla 

elokuvan alkuperäiskieli on este sen levittämiselle monikielisille markkinoille. 

LUX-elokuvapalkinnolla kartutetaan kaikkina EU:n kieliversioina saatavilla olevien laadukkaiden 

eurooppalaisten elokuvien luetteloa ja niitä käsitteleviä oppimateriaaleja. 

4) Valintamenettely 

Elokuvien valinta: valintalautakunta 

Valintalautakunta on elokuvamaailmaa edustava 21-henkinen raati, joka valitsee LUX-

elokuvakilpailun virallisiksi palkintoehdokkaiksi ja lopullisiksi kilpailuehdokkaiksi nimettävät elokuvat. 

Lautakuntaan kuuluu tuottajia, jakelijoita, elokuvateattereiden edustajia, elokuvajuhlien johtajia ja 

elokuvakriitikkoja sekä Eurimages-rahaston edustaja. Komission Luova Eurooppa -ohjelman edustaja 

on lautakunnassa tarkkailijana. 

Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta nimittää valintalautakunnan 

jäsenet. Lautakuntaan valitaan aina automaattisesti edellisvuoden LUX-palkinnon voittaneen 

elokuvan edustaja. 

Valintalautakunnan jäsenet ehdottavat elokuvia LUX-palkinnon virallisiksi palkintoehdokkaiksi ja 

lopullisiksi kilpailuehdokkaiksi. Jäsenet voivat ehdottaa korkeintaan kolmea elokuvaa. Myös 

Euroopan parlamentin jäsenet voivat ehdottaa elokuvia, ja elokuva-alan ammattilaiset voivat esittää 

spontaaneja ehdotuksia. 

Kilpailuelokuvan tuotantoon tai kaupalliseen hyödyntämiseen osallistuneet valintalautakunnan jäsenet 

voivat yhä ehdottaa elokuvia, mutta he eivät voi äänestää elokuvista, joista he saavat kaupallista 

hyötyä. 

Lautakunta tekee päätöksensä äänten enemmistöllä tai sen puuttuessa suhteellisella enemmistöllä. 

Jäsenten on pidettävä kilpailumenettelyyn liittyvät asiat salassa virallisten palkintoehdokkaiden 

julkistamiseen (heinäkuussa) ja lopullisten kilpailuehdokkaiden julkistamiseen (heinäkuun lopussa) 

asti. 

Valintalautakunnan kokoukset järjestetään Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä 

huhti-toukokuussa, jolloin jäsenet keskustelevat ja valitsevat kymmenen virallista palkintoehdokasta. 

Ne julkistetaan heinäkuun alussa Karlovy Varyn kansainvälisillä elokuvajuhlilla. Kymmenestä 

valitusta elokuvasta valitaan kolme lopullista kilpailuehdokasta, jotka tekstitetään Euroopan unionin 

kaikille 24 viralliselle kielelle. 

5) Äänestys ja LUX-elokuvapalkinnon jakotilaisuus Strasbourgissa 

Euroopan parlamentin jäsenet päättävät LUX-elokuvapalkinnon voittajasta ja ilmoittavat 

päätöksestään marraskuun täysistunnossa. 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

Kuukauden kestävässä äänestyksessä kukin Euroopan parlamentin jäsen voi äänestää vain yhtä 

elokuvaa. 

Parlamentin jäsenillä on seuraavat neljä mahdollisuutta nähdä elokuvat: 

Euroopan parlamentin tiloihin kahdeksi viikoksi sijoitettavassa LUX-teatterissa (kaksi elokuvaesitystä 

päivittäin)  

omassa jäsenvaltiossaan Euroopan parlamentin yhteystoimistojen järjestämien LUX Film 

Days -tapahtumien puitteissa 

tilausvideopalvelussa (kaikkien jäsenten saatavilla, edellyttää salasanan hankkimista) 

vesileimatulta dvd:ltä (hyvin rajallinen määrä, tarkoitettu lähinnä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 

jäsenille ja varapuhemiehille). 

Äänestys päättyy palkinnonjakotilaisuutta edeltävänä päivänä. Äänestystulos saadaan näin ollen 

selville vasta palkinnonjakotilaisuudessa. 

LUX-palkinnon jakotilaisuutta edeltää toimittajille järjestettävä seminaari, jossa Euroopan 

parlamentin jäsenet, asiantuntijat ja elokuvaohjaajat keskustelevat elokuva-alasta ja Euroopasta. 

Palkinnonjakotilaisuus järjestetään Strasbourgin istuntosalissa tavallisesti keskustelujen jälkeen ennen 

äänestyksiä. 

Kolmen lopullisen kilpailuehdokkaan ohjaajat kutsutaan palkinnonjakotilaisuuteen ja parlamentin 

istuntosaliin. 

Euroopan parlamentin puhemies ilmoittaa voittajan.  

Voittajaelokuvan edustajaa pyydetään pitämään lyhyt puhe istuntosalissa. 

LUX Film Days -tapahtumia on pidetty vuodesta 2012 alkaen. Niiden yhteydessä valitaan myös 

yleisön suosikki. Yleisön suosikiksi valittu elokuva ilmoitetaan Karlovy Varyn kansainvälisillä 

elokuvajuhlilla heinäkuussa seuraavan vuoden LUX-palkintoehdokkaiden julkistamisen yhteydessä. 

6) Elokuvien valintaperusteet 

LUX-palkinnon voivat saada elokuvat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: 

1. Elokuva on fiktiivinen tai luova dokumenttielokuva (se voi olla myös animaatioelokuva). 

2. Elokuvan kesto on vähintään 60 minuuttia. 

3. Elokuvan tuotanto tai yhteistuotanto täyttää Luova Eurooppa -ohjelman (Media-ohjelma) kriteerit, 

ja se on tuotettu tai yhteistuotettu jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa taikka Islannissa, 

Liechtensteinissa tai Norjassa. 

4. Elokuva ilmentää eurooppalaisten arvojen universaaliutta ja eurooppalaisten perinteiden 

monimuotoisuutta sekä havainnollistaa Euroopan yhdentymistä ja sen etenemistä. 

5. Vuoden 2019 LUX-elokuvakilpailuun voivat osallistua elokuvat, joiden ensi-ilta on ollut 

30. toukokuuta 2018 ja 15. huhtikuuta 2019 välisenä aikana. 



 

 

6. Kilpailuun eivät voi osallistua elokuvat, joille on myönnetty ensimmäinen palkinto merkittävillä 

elokuvajuhlilla (Venetsia, San Sebastián, Berliini, Cannes, Karlovy Vary ja Locarno). 

7) Mitä LUX-palkinto tarjoaa? 

Kolme kilpailuehdokaselokuvaa tekstitetään LUX Film Days -tapahtuman puitteissa unionin 

virallisille kielille ja tuotetaan DCP-muodossa kullekin EU:n jäsenvaltiolle. Lisäksi eri kielillä 

laaditaan oppimateriaalipaketteja, joita jaetaan eri puolilla Eurooppaa pidettävien esitysten 

yhteydessä. 

LUX-palkinnon voittaneen elokuvan alkuperäisestä kieliversiosta (tai kieliversioista) tehdään myös 

näkö- ja kuulovammaisille mukautettuja erikielisiä versioita, joiden markkinointiin jäsenvaltioissa 

annetaan tukea. 

LUX-palkinnosta on kehittymässä eurooppalaisen elokuvatuotannon keskeinen tukipylväs. Sen avulla 

paikkansa markkinoilla on löytänyt ja laajan yleisön tavoittanut joukko elokuvia, joilla ei ehkä 

muuten olisi ollut siihen mahdollisuutta. 

8) Vuoden 2019 LUX-elokuvapalkinnon myöntämisen aikataulu  

tammikuu  

31.1.: Vuoden 2018 yleisön suosikkielokuvan äänestyksen päättyminen 

helmikuu 

4.2.: Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kokous: uuden valintalautakunnan hyväksyminen 

7.–17.2.: Berliinin elokuvajuhlat: alan ammattilaisille suunnattua viestintää LUX-elokuvapalkinnosta 
(Europa Distribution -verkoston kanssa järjestettävä verkostoitumistapahtuma, jossa mukana ovat 

mm. Europa Cinemas, EFA ja ARTE) 

LUX-palkintoelokuvien valintaprosessin käynnistäminen 

maaliskuu 

LUX-elokuvapalkinto ja ARTE – kuukauden elokuva verkossa (LUX-elokuvakilpailuun valittujen 

elokuvien näyttäminen ARTEn verkkosivustolla) 

7.–17.3.: Sofian elokuvajuhlat (Bulgaria, Sofia ja Plovdiv Euroopan kulttuuripääkaupunkina; 

LUX-palkintoelokuvien retrospektiivi ja keskustelut) 

huhtikuu 

LUX-elokuvapalkinto ja ARTE – kuukauden elokuva verkossa (LUX-elokuvakilpailuun valittujen 

elokuvien näyttäminen ARTEn verkkosivustolla) 

11.–13.4.: Texel Democracy Alive -festivaalit: mukana yli 5 000 nuorta ja päätöksentekijää, 

järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja liike-elämän ja ammattiyhdistysten edustajaa, vaikuttajaa, 

aktivistia ja kansalaista, jotka haluavat edistää kansalaisvaikuttamista ja lisätä kiinnostusta 

eurooppalaiseen demokratiaan EU-vaaleja silmällä pitäen LUX-palkintoelokuvien esitykset ja 

keskustelut 

15.4.: Määräaika spontaaneille ehdotuksille LUX-elokuvapalkinnon saajaksi 



 

 

huhtikuun loppu / toukokuun alku Brysselissä pidettävä valintalautakunnan kokous, jossa valitaan 

LUX-elokuvapalkinnon kymmenen virallista palkintoehdokasta ja kolme lopullista kilpailuehdokasta 

toukokuu 

LUX-elokuvapalkinto ja ARTE – kuukauden elokuva verkossa (LUX-elokuvakilpailuun valittujen 

elokuvien näyttäminen ARTEn verkkosivustolla) 

9.5.: Eurooppa-päivän tapahtumia eri puolilla Eurooppaa 

14.–25.5.: Cannesin elokuvajuhlat (17.–20.5. – äänestyskehotukset) 

kesäkuu  

28.6.–6.7.: Karlovy Varyn elokuvajuhlat: kymmenenvirallisen palkintoehdokkaan ja vuoden 2018 

yleisön suosikin julkistaminen 

heinäkuu 

Kolmen lopullisen kilpailuehdokkaan ja ”28 Times Cinema” -tuomariston julkistaminen Giornate 

degli Autori -tapahtuman lehdistötilaisuudessa Roomassa 

elo-syyskuu 

Giornate degli Autori: 10. kerran järjestettävä ”28 Times Cinema” -tapahtuma, LUX-palkinnon 

kolmen kilpailuehdokkaan esitykset 

lokakuu 

Vuoden 2019 LUX Film Days -tapahtuman avajaiset (Euroopan parlamentin yhteystoimistot ja Luova 

Eurooppa -yhteyspisteet) jäsenvaltioissa 

Sisäinen kilpailu Euroopan parlamentissa  

Art Cinema Day -elokuvapäivä (yhteistyössä CICAE-järjestön kanssa) Yhteinen tiedonanto ja 

esitykset 

marraskuu 

Samanaikaiset esitykset eri puolilla Eurooppaa 

11.–22.11.: LUX-kilpailuehdokkaiden esitykset elokuvateattereissa 

27.11.: LUX-palkinnon jakotilaisuus ja seminaari toimittajille Strasbourgissa 

joulukuu 

7.12.: Euroopan elokuva-akatemian palkintogaala 

 


