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Sähköisen hakemuksen voi täyttää vain Suomeen rekisteröity yritys. 

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje  

1. Kenelle? 

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, 
tuotantopalveluyhtiöt tai tuotantoihin valitut muut audiovisuaalisen alan yhtiöt, jotka valmistavat 
tuotannosta jonkin osan, ja jolle syntyy hyödyntämisoikeuksia.  

Jos rahoituksen hakija on ulkomainen yritys, joka ei ole rekisteröitynyt Suomeen, yrityksen on 
käytettävä suomalaista yritystä tuotantokoordinaattorina.  

Kansainvälisissä yhteistuotannoissa suomalainen osatuottaja voi olla rahoituksen hakija ja saaja. 

2. Mihin rahoitusta voi käyttää? 

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin (jäljempänä Rahoituskeskus) rahoitusta voi hakea 
audiovisuaalisten teosten Suomessa toteutettuihin tuotannon osiin. Tuotanto voi olla: 

 fiktiivinen pitkä elokuva 

 dokumenttielokuva 

 käsikirjoitettu sarjamuotoinen fiktio 

 animaatiotuotanto 

Rahoitusta ei ole tarkoitettu esimerkiksi mainoksiin tai markkinointitarkoituksissa tehtyihin tuotantoihin, 
musiikkivideoihin, viihde- ja urheilutapahtumien kuvauksiin eikä tositelevisiosarjoihin, saippua-
oopperoihin tai talk show -ohjelmiin. 

Rahoituskeskuksen rahoitus on enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoitus maksetaan 
jälkikäteen, toteutuneita kustannuksia vastaan. 

 Lisätietoa hyväksyttävistä kustannuksista, hakemuksessa tarvittavat liitteet ja rahoituksen 
ehdot löydät verkkosivulta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/av-tuotantokannustin/lyhyesti/  

3. Miten rahoitusta haetaan? 

Rahoitusta haetaan täyttämällä hakemus Business Finlandin asiointipalvelussa. 

Haku on jatkuva ja Rahoituskeskus arvioi hakemukset saapumisjärjestyksessä. Audiovisuaalisen alan 
tuotantokannustin on harkinnanvaraista tukea. Hakemuksen voi jättää vain Suomessa Y-tunnuksella 
rekisteröitynyt yritys.  

Jos ulkomainen yritys hakee rahoitusta, yrityksen on käytettävä suomalaista yritystä tuotanto-
koordinaattorina, joka täyttää hakemuksen ulkomaisen hakijan puolesta. Ulkomaisen hakijan on 
tehtävä tuotantokoordinaattorin kanssa kirjallinen palvelunhankintasopimus, jolla tuotanto-
koordinaattori valtuutetaan jättämään hakemus. 

4. Mikä on tuotantokoordinaattori? 

Jos rahoituksen hakija on ulkomainen yritys, sen on käytettävä suomalaista yritystä 
tuotantokoordinaattorina.  

Rahoituskeskus maksaa rahoituksen suoraan ulkomaiselle rahoituksen hakijalle. Suomalainen 
tuotantokoordinaattori palkkaa työntekijät, hankkii ostetut palvelut rahoituksen saajalle, maksaa palkat 
ja palveluntarjoajien laskut. Tuotantokoordinaattori laskuttaa maksamansa palkat ja laskut sekä oman 
palkkionsa rahoituksen saajalta. Rahoituksen saaja ja tuotantokoordinaattori sopivat keskenään 
maksuehdot ja maksuaikataulut.  

5. Kustannusten seuranta ja raportointi 

Tuotantokoordinaattorin tai Rahoituskeskuksen rahoitusta saavan suomalaisen yhteistuotanto-
yrityksen tulee käyttää Rahoituskeskuksen ”Tuotannon kustannuserittely” -lomaketta projektin 
kustannusten suunnitteluun, seurataan ja raportointiin. Saat tarkemmat raportointiohjeet 
Rahoituskeskuksesta hakemusvaiheessa.  

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/av-tuotantokannustin/lyhyesti/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/av-tuotantokannustin/lyhyesti/
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6. Hakemuksen täyttöohje 

Hakemus täytetään Business Finlandin asiointipalvelussa. Kirjaudu palveluun osoitteessa:  
www.businessfinland.fi/asiointi. Kirjautumisen jälkeen siirry hakemukseen linkistä ”Tee uusi hakemus”.  

Huom! Silloin kun hakemusta täyttää tuotantokoordinaattori, on huomattava, että kaikki yritykseen 
liittyvät tiedot koskevat ohjeen kohdassa ”Kenelle?” tarkoitettua yhtiötä (= hakija ja rahoituksen saaja). 

Täytä ensimmäiseksi perustiedot: 

 Hakijan organisaatiotyyppi (esim. pk-yritys tai suuri yritys)  

 Rahoituspalvelu (Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin) 

 Organisaation Y-tunnus 

 Projektin nimi (tätä voi muuttaa myöhemmin) 

Rahoitushakemuksen sisältö kuvataan AV-sivuilta löytyvässä dokumentissa AV-hakemuksen 
kysymykset. Kysymysten lisäksi dokumentissa on tarkennuksia siitä, mitä kysymyksillä haetaan. Täytä 
hakemus ja liitä mukaan kaikki liitteet, jotka mainitaan dokumentissa Rahoitushakemuksen asiakirjat.  

Projektin kustannusarvio 

Rahoituskeskus edellyttää, että kaikki rahoituksen hakijat käyttävät samaa kustannusarvioerittelyä 
Suomessa toteutettavasta tuotannosta. Erittelyyn käytetään määrämuotoista ”Kustannuserittely – 
Suomen osuus” -lomaketta, joka toimitetaan hakemuksen liitteenä.  

Lisätietoa hyväksyttävistä kustannuksista: Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen rahoitusehdot 

(pdf)  

Projektin rahoitus 

Rahoituskeskukselta haettava rahoitus 

 Rahoituskeskukselta haettava rahoitus voi olla maksimissaan 25 % Suomessa toteutetun 

tuotannon kustannuksista. 

Muu rahoitus 

 Erittele muut projektin rahoittajat. 
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