
TUKIOHJELMAKUVAUS 
AV-tuotantokannustin      

      

 

Business Finlandin tukiohjelma audiovisuaalisiin tuotantoihin  

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tukiohjelma audiovisuaalisiin tuotantoihin perustuu tiettyjen 
tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun 
komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (EUVL L187 26.6.2014, s. 1) (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 54 artiklaan.  

  
Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1138/2020) maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin 
tuotantoihin ja valtionavustuslaki (688/2001) 

 

1 Tukiohjelman tavoitteet 
 

Maksuhyvityksellä pyritään edistämään ulkomaisten ja kotimaisten audiovisuaalisten tuotantojen sijoittumista 
Suomeen ja sitä kautta vahvistamaan audiovisuaalista toimialaa sekä muuta elinkeinotoimintaa alueilla, joilla 
tuotantoja toteutetaan. 

 

2 Tukiohjelman kesto ja koko  
 

Tukiohjelma on voimassa 1.1.2021-31.12.2023.  
 

Business Finland myöntää rahoitusta ohjelman aikana arviolta enintään 15 miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Todellinen tukiohjelmiin käytettävissä oleva rahoituksen suuruus määräytyy valtion vuosittaisten talousarvioiden 
perusteella.  

 

3 Ehdot  
 

3.1 Tuensaajat 
 

Maksuhyvitystä voidaan myöntää ja maksaa Suomessa toteutettuihin audiovisuaalisiin tuotantoihin. 
Maksuhyvityksen saajan ei tarvitse olla Suomessa rekisteröitynyt yritys, vaan maksuhyvitystä voidaan myöntää ja 
maksaa myös ulkomaiselle yritykselle. Olennaista on, että tuotanto tai tuotannon osa, johon maksuhyvitystä 
haetaan, toteutetaan Suomessa.  Lisäksi Business Finland voi edellyttää joko suomalaista osatuottajaa tai 
koordinaattoria.   

 
Maksuhyvitys voidaan myöntää ja maksaa suomalaiselle osatuottajalle silloin, kun suomalaiselle yhtiölle syntyy 
oikeuksia valmiiseen tuotantoon. Kun Suomesta vain hankitaan palveluja ilman suomalaista osatuottajaa, olisi 
ulkomaisen tuotantoyhtiön käytettävä suomalaista koordinaattoria. Koordinaattori maksaisi Suomessa syntyneet 
kulut, laskuttaisi päätuottajaa ja teettäisi tilintarkastuksen sekä syntyneistä kustannuksista että päätuottajan 
maksuista koordinaattorille. Koordinaattori toimittaisi kustannustilitykset ja tilintarkastajan lausunnot päätuottajalle. 
Näitä dokumentteja vastaan Business Finland maksaisi tuen päätuottajalle.  

 
Rahoitusta myönnetään kaiken kokoisille yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta 
kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Rahoitusta ei kuitenkaan myönnetä luonnollisille 
henkilöille.  Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. 

 
Maksuhyvitystä ei myönnetä valtion, kunnan tai seurakunnan viranomaisille tai laitoksille, valtioenemmistöisille 
yhtiöille tai edellä mainittuihin verrattaville yhteisöille tai laitoksille. Maksuhyvitystä ei myönnetä myöskään 
elokuvastudioinfrastruktuureille. 

  
Rahoitusta ei myönnetä vaikeuksissa oleville yrityksille niin kuin ne on määritelty yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 
2 artiklan 18 kohdassa. 

 
Rahoitusta ei makseta yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva 
maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.  

 
3.2 Maksuhyvityksen kohde 

 
Maksuhyvitystä voidaan myöntää vain kulttuurituotteelle. Tukikelpoisena kulttuurituotteena pidetään elokuvaa ja 
muuta kuvaohjelmaa, kun: 
1) se muodostaa taiteellisen kokonaisuuden; 
2) sen sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja 
3) siihen sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja kun heille maksettavien palkkojen 
ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä. 



 
 
 

 
Kulttuurituotteen määritelmä on sama kuin Suomen elokuvasäätiön rahoituksessa. Kulttuurituotteen edellytysten 
mukaisuuden arvioi Business Finlandissa hankkeen esittelijä, jota avustaa kaksi ulkopuolista asiantuntijaa. 
Ulkopuolisista asiantuntijoista kootaan audiovisuaalisen tuotannon eri aloja edustava asiantuntijapooli. Lopullisen 
rahoituspäätöksen tekee Business Finland työjärjestyksensä mukaisesti.  

 
Elokuvan lisäksi kuvaohjelmaksi voidaan katsoa esimerkiksi kausittaisena kuvattava televisiosarja. 

 
Maksuhyvityksen saajan tulee laatia tuotannosta riittävän yksityiskohtainen tuotanto- ja rahoitussuunnitelma, jonka 
avulla tuotannon toteutumista voidaan seurata luotettavasti. Suunnitelmasta voidaan poiketa vain Business 
Finlandin etukäteisellä suostumuksella. 

 
Maksuhyvitykseen oikeuttavalla tuotannolla tulee olla sopimus, joka takaa jakelun tai levityksen.  

 
Maksuhyvitystä ei voida varata tiettyihin tuotantotoimiin tai tuotantoarvoketjun yksittäisiin osiin.   

 
3.3 Tukikelpoiset kustannukset 

 
Tukikelpoisia ovat suoraan audiovisuaalisten teosten tuotantoa edeltävästä vaiheesta, tuotannosta ja 
jälkituotannosta Suomessa syntyneet kustannukset. Tuotantoa edeltävään vaiheeseen kuuluvat esimerkiksi 
käsikirjoitukset ja jälkituotantoon esimerkiksi musiikki ja digitaaliset tehosteet.  

 
Suomessa syntyneillä kustannuksilla tarkoitetaan tavara- ja palveluostoja Suomessa verovelvollisilta yrityksiltä 
sekä Suomessa verovelvollisille työntekijöille maksettuja palkkoja ja työkorvauksia. Tavara- ja palveluostoiksi 
voidaan katsoa myös laite- ja tilavuokrat.  Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole kustannukset, jotka eivät liity 
suoraan tuotantoon, kuten markkinointi- ja levityskustannukset, rahoituskustannukset ja sopimusten laatimisesta 
aiheutuneet kustannukset. Business Finlandin kustannusten todentamiseksi edellyttämien tilintarkastajan 
lausuntojen kustannukset voidaan katsoa hyväksyttäviksi kustannuksiksi.  

 
Tukikelpoisia kustannuksia ovat myös kustannukset, jotka aiheutuvat teosten tuomisesta paremmin vammaisten 
henkilöiden saataville. 

 
Kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero ei ole hyväksyttävä kustannus. 

 
3.4 Tuki-intensiteetit  

 
Maksuhyvitys voi olla audiovisuaalisten teosten tuotannon, mukaan lukien tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto, 
osalta enintään 25 prosenttia Suomessa toteutetun tuotannon tai sen osa-alueen Suomessa syntyneistä 
tukikelpoisista kustannuksista. 

 
3.5 Tukimuodot 

 
Maksuhyvitys myönnetään avustuksena 

 
3.6 Tuen kannustava vaikutus 

 
Rahoituksen myöntämisen edellytys on, että rahoituksella on kannustava vaikutus yrityksen toimintaan. Tämän 
vuoksi rahoitusta voidaan myöntää vain toimintaan, joka tapahtuu rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen.  

 
3.7 Tuen kasautuminen 

 
Jos tuotantoon on myönnetty muuta valtiontukea, muun tuen Business Finlandin maksuhyvityksen yhteenlaskettu 
tuki-intensiteetti ei saa ylittää yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa määriteltyjä tuki-intensiteettien 
enimmäismääriä.  

 

4 Raportointi ja seuranta 
 

4.1 Raportointi 
 

Business Finland raportoi tukijärjestelmän toteuttamisesta vuosittain Euroopan komissiolle yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen 11 artiklan mukaisesti.  

 
  



4.2 Julkisuus 
 

Business Finland julkaisee tiedot tukiohjelmasta yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 9 artiklan mukaisesti. Business 
Finland julkaisee yksittäisistä tuensaajista 9 artiklan edellyttämät tiedot verkkosivuillaan (www.businessfinland.fi) 
puolivuosittain. Lisäksi tiedot julkaistaan komission Transparency Award Module -sovelluksen kautta. Tuensaajista 
julkaistaan seuraavat tiedot:  

 

 rahoituksensaajan nimi, y-tunnus ja yrityskoko;  

 rahoituksensaajan toimiala; 

 alue, jolla rahoituksensaaja sijaitsee; 

 tuen määrä rahoituksensaajaa kohti;  

 tukiosa;  

 tukiväline 

 myöntämispäivä 

 tuen tarkoitus 

 tukitoimenpiteen viite 
 

4.3 Tukiohjelman vaikuttavuuden arviointi 
 

Business Finland arvioi tukiohjelman sekä siinä rahoitettujen projektien ja niiden tulosten vaikuttavuutta. Seurattavia 
asioita ovat tuotantojen kokonaisvolyymi, tuotantojen työllisten määrä, tuotantojen kansainvälisen rahoituksen osuus 
ja kansainvälisestä myynnistä saatavat tulot sekä syntyneiden uusien yritysten määrä. Lisäksi tavoitteiden 
toteutumista arvioidaan maksuhyvityksen myötä syntyneiden verotulojen kasvua ja muuta taloudellisen aktiviteetin 
lisääntymistä mittaavilla tunnusluvuilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Visiting address:   
Porkkalankatu 1, 

Helsinki    
FI-00181 Finland   

 

 

 

 

www.businessfinland.fi    
tel. +358 29 50 55000   
kirjaamo@businessfinland

.fi   

 

 

 

 

Innovation Funding Agency Business Finland  

P.O.Box 69, FI-00101 Helsinki, Finland   
Business ID 0512696-4   

 

 

 

 

Business Finland Oy   
P.O.Box 358, FI-00181 Helsinki, 

Finland  Business ID 2725690-3  
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