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1 Tarkoitus 

 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahastosta myönnetään alueellista tuotantotukea 

Pohjois-Karjalassa toteutettavien audiovisuaalisten tuotantojen toteuttamiseen. Aluerahoituksen 

tarkoituksena on edistää Pohjois-Karjalan henkistä ja taloudellista kehitystä ja toimeliaisuutta sekä 

parantaa alueen kilpailukykyä. 

 

 
2 Hakukelpoisuus ja hakukohteet 

 
Tuotantotuki 

 

Tuotantotukea voi hakea Suomeen rekisteröity yritys tai muu yhteisö taikka yksityinen 

elinkeinonharjoittaja, joka vastaa audiovisuaalisen tuotannon tuetusta osuudesta. Tuotantotuen 

hakijan tulee olla kirjanpitovelvollinen. 

 
Tuotantotukea myönnetään tuotannoille, jotka toteutetaan kokonaan tai osittain Pohjois-Karjalan 

alueella. Alueella tapahtuvaan toteutukseen voivat kuulua esimerkiksi Pohjois-Karjalassa toteutuvat 

kuvauspäivät ja/ tai alueellisen työvoiman ja palveluiden hyödyntäminen. 

 
Hyväksyttäviä tuotantotuen kohteita ovat pitkät näytelmäelokuvat, dokumentti-, animaatio- ja 

lyhytelokuvat, fiktiiviset tai reality tv- tai suoratoistopalvelusarjat tai niiden jaksot, musiikkivideot 

sekä soveltuvin osin myös pelituotannot ja muut interaktiiviset tuotteet. Tuotannon sopivuus tuen 

piiriin arvioidaan tapauskohtaisesti. 

 
Tuotantotukea voi hakea hankkeiden kuvausvaiheen ja/tai jälkituotantovaiheen kustannuksiin. 

Pitkien elokuvien (suunniteltu kesto 75 minuuttia tai enemmän) osalta edellytetään pääsääntöisesti 

Suomen Elokuvasäätiön osarahoitusta. 

 

Tuotantotuella ei tueta levitystä. 

 

Pilottituotantotuki 

 

Tuotantotuki voidaan myöntää myös TV- ja suoratoistosarjan pilottituotannon tuotantovaiheeseen 

pilottituotantotukena, mikäli sen katsotaan edistävän alueen kehitystä ja sarjatuotanto kuvataan 

toteutuessaan kokonaan tai osittain Pohjois-Karjalassa. Arvioinnissa tarkastellaan pilottituotannon 

kelpoisuutta ja uskottavuutta koko sarjan rahoituksen saamiseksi. Pilottituotantotuki edellyttää 

hakijalta sopimusta tai aiesopimusta yhden tai useamman levittäjän kanssa. Pilottituotantotuen 

suuruus on maksimissaan 25 000 €. Tukea voidaan maksaa ennakkomaksuna enintään 70 %. 

Loppuosa tuesta maksetaan tuotannon valmistuttua toteutuneiden kustannusten perusteella. Itä-
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Suomen elokuvakomission (EFFC) esituotantopalvelut voidaan laskea kustannuksiin ja nämä on 

huomioitava hakemuksessa. 

 

Pilottituotantotuella ei tueta levitystä.  

 

Myyntitrailerituki 

 

Tuotantotuki voidaan myöntää myös elokuvan tai TV- ja suoratoistosarjan myyntitrailerin tuotantoon 

myyntitraileritukena, mikäli sen katsotaan edistävän alueen kehitystä ja elokuva tai sarja kuvataan 

toteutuessaan kokonaan tai osittain Pohjois-Karjalassa. Myyntitrailerin tarkoituksena on osoittaa 

tuotantoyhtiön osaamisen taso ja ammattimaisuus tilaajan kanssa elokuvasta tai sarjasta 

käytävissä neuvotteluissa. Arvioinnissa tarkastellaan myyntitrailerin kelpoisuutta ja uskottavuutta 

elokuvan tai sarjan rahoituksen saamiseksi. Myyntitrailerituki edellyttää hakijalta elokuvan tai sarjan 

synopsista tai treatment sekä myyntitrailerin käsikirjoitusta. Myyntitrailerituen suuruus on 

maksimissaan 5000 €. Tukea voidaan maksaa ennakkomaksuna enintään 70 %. Loppuosa tuesta 

maksetaan tuotannon valmistuttua toteutuneiden kustannusten perusteella. Itä-Suomen 

elokuvakomission (EFFC) esituotantopalvelut voidaan laskea kustannuksiin ja nämä on 

huomioitava hakemuksessa. 

 
 

3 Hakumenettely 

 
Hakemuksilla on jatkuva haku. Lisätietoa on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internetsivuilla, josta 

saa myös hakemuslomakkeet. 

 
Hakemukset käsitellään maakuntahallituksen nimeämässä arviointiryhmässä, joka koostuu 
rahoittajien edustajista sekä asiantuntijajäsenistä. Arviointiryhmä tekee esityksen 
rahoituspäätöksestä. Lopullinen rahoituspäätös valmistellaan maakuntaliitossa. Rahoituspäätöksen 
tekee maakuntajohtaja enintään 50 000 euron tuotantotuesta ja ylimenevästä maakuntahallitus. 

 
 

4 Alueelliset kustannukset 

 
Tuotantotuki, pilottituotantotuki ja myyntitrailerituki myönnetään Pohjois-Karjalassa toteutuneisiin 

alueellisiin kustannuksiin. Hakijan tulee hakemuksen kustannusarviossa esittää mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti hankkeessa syntyvät ns. alueelliset kustannukset ja työllisyysvaikutukset. 

 
Alueellisiksi kustannuksiksi hyväksytään: 

 
- Palkkakulut työnantajakuluineen työntekijälle, joka on verovelvollinen jossain Pohjois- 

Karjalan kunnassa 

- Tavaroiden ja palveluiden ostot yrityksen tai muun verotettavan yhteisön Pohjois-Karjalassa 

sijaitsevasta toimipaikasta tai yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta, joka on verovelvollinen 

jossain Pohjois-Karjalan kunnassa. 
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Arvio alueellisista kustannuksista ja työllisyysvaikutuksista esitetään hakemuksen liitteenä erillisellä 

lomakkeella. Hakijan tulee voida osoittaa, että alueelliset kustannukset ja työllisyysvaikutukset 

syntyvät nimenomaan kyseisen tuotannon myötä eivätkä kuulu hakijan tavanomaisen toiminnan 

alaan. Alueelliset kustannukset ja työllisyysvaikutukset todennetaan ja hyväksytään 

loppuraportoinnin ja maksatuksen yhteydessä. 

 
 
5 Hakemusasiakirjat 

 
Kaikki tukimuodot 
1. Hakemuslomake 

2. Kustannusarvio, jossa on eriteltynä alueelliset kustannukset, ostot, työntekijät ja palvelut 

jne. (erillinen liite, josta käy esille esim. käytettävien yritysten kotipaikat, työntekijöiden 

verotuskunta) 

3. Ehdotus markkinointiyhteistyöstä, jota tuotantoyhtiö voisi tehdä alueen kanssa 

(erillinen liite) 

4. Varmistuneesta tulorahoituksesta sekä levitys- ja myyntijärjestelyistä on liitettävä mukaan 

aiesopimusten tai päätösten jäljennökset 

5. Tuotannon synopsisis, treatment tai käsikirjoitus (erillinen liite) 
 

Lisäksi 

6. Pilottituotantotuki edellyttää hakijalta sopimusta tai aiesopimusta yhden tai useamman 
levittäjän kanssa 

7. Myyntitrailerituki edellyttää hakijalta sekä elokuvan tai sarjan synopsista tai treatmentia että 
myyntitrailerin käsikirjoitusta 

 
 

6 Tuotantotuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset: 

 
1. Hankkeen korkea laatu sekä positiivinen aluetaloudellinen ja imagollinen merkitys 

Pohjois-Karjalalle. 

2. Tuotantotukea, pilottituotantotukea ja myyntitraileritukea myönnetään tuotannon 

toteutusajalla tuotannosta syntyneiden kustannusten korvaamiseen. 

3. Pilottituotantotuen ja myyntitrailerituen myöntämisen ehtona on, että elokuva tai sarja 

kuvataan toteutuessaan kokonaan tai osittain Pohjois-Karjalassa 

4. Myönnettävän tuotantotuen määrä on 25 % hyväksytyistä alueellista kustannuksista. 

5. Tuotantotuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella takautuvasti. 

6. Myönnettävän pilottituotantotuen määrä on 90 % ja enintään 25 000 euroa hyväksytyistä 

alueellista kustannuksista. 

7. Pilottituotantotuesta maksetaan ennakkomaksuna enintään 70 %. Loppuosa tuesta 

maksetaan tuotannon valmistuttua toteutuneiden kustannusten perusteella. 

8. Myönnettävän myyntitrailerituen määrä on 90 % ja enintään 5000 euroa hyväksytyistä 

alueellisista kustannuksista. 

9. Myyntitrailerituesta maksetaan ennakkomaksuna enintään 70 %. Loppuosa tuesta maksetaan 
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tuotannon valmistuttua toteutuneiden kustannusten perusteella. 
10. Tuotantotuen saaminen edellyttää pyydettävien seurantatietojen toimittamista. 
11. Teoksen alku- tai lopputeksteissä sekä muussa teoksesta tuotettavassa esitemateriaalissa 

tulee olla maininta, että teos on tehty Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston osarahoituksella. 
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