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Arvoisa asiakas ja yhteistyökumppani, 

Tuotantokannustimen kuudes vuosi käynnistyy 3.1.2022. Tuotantokannustimen avulla on tavoiteltu 

suomalaisen av-alan ekosysteemin kehittymistä ja vientitulojen kasvua. Keinoina ovat olleet 

ulkomaisten tuotantojen houkuttelu Suomeen ja suomalaisten kansainvälisille markkinoille tähtäävien 

tuotantojen rahoittaminen. Tulevan vuoden myöntövaltuuden odotetaan olevan 9,5 miljoonaa euroa. 

Rahoitusta voi hakea seuraavan kerran 3.1.2022 alkaen. Olemme tehneet joitakin muutoksia, joista 

tarkemmin jäljempänä. 

Pilottikaudella (2017-2019) ja sitä seuraavina vuosina olemme kerryttäneet kokemusta ja tilastoja 

sekä pyytäneet asiakkailta ja sidosryhmiltä näkemyksiä rahoituspalvelun kehittämiseksi. Useissa 

asiakastilaisuuksissamme sekä muutaman kerran vuodessa toteutettavista asiakaspalautekyselyistä 

olemme saaneet arvokasta palautetta aina hakemuslomakkeesta rahoituksen kansainväliseen 

markkinointiin saakka. Rahoituksen vaikuttavuudesta tehdyt kaksi väliarviointia sekä Suomen 

tuotantokannustimen mahdollisuuksista kansainvälisessä kilpailussa tehty selvitys antavat myös 

painavaa tietoa kannustimen tärkeydestä.  

Palautteen ja selvitysten perusteella on muokattu vähimmäisvaatimuksia, rahoitusehtoja, palvelun 

saavutettavuutta ja kansainvälistä markkinointia mahdollisimman asiakasystävällisiksi kannustimen 

tavoitteiden, lainsäädännön ja Business Finlandin yleisten rahoituskäytäntöjen puitteissa.  

Business Finlandin tavoitteena on tukea kansainvälisillä markkinoilla menestyviä, kestävien ratkaisujen 

kehittäjiä ja rohkeita liiketoiminnan uudistajia. Business Finlandin strategian ytimessä on Suomen 

sitoutuminen YK:n kestävää kehitystä edistäviin periaatteisiin. Olemme viemässä periaatteita kohti 

käytäntöä tavoitteena määritellä kestävää kehitystä edistäviä teemoja rahoituspalveluihin jo vuodelle 

2023.  

Muutokset 2022 

• Tammikuusta alkaen hakemuksen jättämisen yhteydessä pyydetään täyttämään lyhyt 

kyselylomake tuotantoyhtiön tai tuotantokoordinaattoriyrityksen kestävän kehityksen 

käytännöistä. Kysely on osa pilottia, jonka vastauksia hyödynnämme 

suunnitellessamme mahdollisia rahoituskriteereitä kestävän kehityksen edistämiseksi 

tulevia vuosia silmällä pitäen. Vastausaineisto ei vaikuta vuoden 2022 

rahoituspäätöksiin.  

• Dokumenttielokuvan vähimmäiskulutus Suomessa nousee 50.000 eurosta 150.000 

euroon.  

• Sarjamuotoisen fiktion ja animaation kokonaistuotantobudjetti nousee 5.500 eurosta 

9.500 euroon minuutilta 
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• Suomen ulkopuolelta tulevan yksityisen rahoituksen osuus kokonaistuotantobudjetista 

laskee 20 prosentista 15 prosenttiin.  

• Vuonna 2020-2021 kokeiluna toteutettu kotimaisen pääomasijoitusosuuden 

hyväksyminen osaksi Suomen ulkopuolelta tulevaa yksityistä rahoitusta poistetaan. 

o Kokeiluun saatiin vain muutamia hakemuksia, joiden ei katsottu kehittävän 

riittävästi tuotantoyhtiöiden rahoituspohjan uudistumista tai synnyttävän 

uusia liiketoimintamalleja kotimaisen IP:n johtamisen edistämiseksi.  

• Rahoitusehtoihin on tehty pieniä selvennyksiä koskien työajanseurantaa, ostettuja 

palveluja, intressiyrityksen määritelmää sekä muita kustannuksia.  

o Ehdot päivittyvät nettisivuille 30.12.2021 mennessä 

• Kaikki edellä kerrotut muutokset ovat nähtävissä 3.1.2022 mennessä osoitteessa 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/audiovisuaalisen-alan-tuotantokannustin 

Suureksi iloksemme saimme vahvistusta audiovisuaalisen alan promootioon ja kansainväliseen 

markkinointiin. Hanna Vuorinen vastaa av-toimialan kehittämisestä ja Lotta Hanski puolestaan 

kansainvälisestä markkinoinnista. Kehittämis- ja markkinointityö on aloitettu Film in Finland –

brändin alle, jonne rakentuu tietopankki Suomesta tuotantolokaationa www.filminfinland.com 

 

Kiitos kuluneesta vuodesta, toivomme kaikille teille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta 

vuotta, 

 

Merja Salonen, tuotepäällikkö 

 

Petteri Halme, rahoitusasiantuntija 

Laura Westerberg, rahoitusasiantuntija 

    

 

Lotta Hanski, Head of Marketing, Global events, AV 

Hanna Vuorinen, Head of AV Productions Promotions 
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