SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN TUKIOPAS
SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ
Suomen elokuvasäätiö on opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan toimialan
ohjaukseen kuuluva itsenäinen säätiö. Elokuvasäätiön tehtävänä on edistää korkeatasoista, monipuolista ja
omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Säätiö myöntää tukea elokuvien ammattimaiseen tuotantoon
sekä niiden esittämiseen ja levittämiseen erilaisissa jakelukanavissa. Säätiö vastaa myös kotimaisen
elokuvan kulttuuriviennistä, edistää suomalaisten elokuvien ja elokuvantekijöiden kansainvälistymistä ja
jakaa elokuvien kansainvälisen toiminnan tukea. Säätiö myöntää tukea myös valtakunnallisesti merkittäville
kansainvälisille elokuvafestivaaleille Suomessa.
Suomen elokuvasäätiö saa tuki- ja toimintavaransa valtion talousarviossa Veikkauksen ja raha-arpajaisten
voittovaroista elokuvataiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta. Elokuvasäätiön tuki on
harkinnanvaraista julkista tukea, jonka käyttöä säätelevät valtionavustuslaki ja laki valtion rahoituksesta
elokuvakulttuurin edistämiseen. Tukea jaetaan hakemusten perusteella.
Avustusten tavoitteet ja tarkemmat myöntökriteerit vaihtelevat tukimuodoittain. Ne on kuvattu
tukikohtaisissa hakuilmoituksissa ja tässä tukioppaassa. Hakuilmoituksissa määritellään myös, keille tuki on
tarkoitettu ja ketkä sitä voivat hakea. Elokuvasäätiön tukea myönnetään ammattimaiseen toimintaan.
LAKI VALTION RAHOITUKSESTA ELOKUVAKULTTUURIN EDISTÄMISEEN (1174/2018)
Lain tavoitteena on edistää:
1) monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa;
2) laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua;
3) kotimaisen elokuvan ja sen tekijöiden kansainvälistymistä;
4) elokuvakulttuuria ja sen kehittymistä.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja
taiteen vapaus.
(Laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen 2 §)

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018).
Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa
säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain
(423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.
ASIAKIRJOJEN JULKISUUS
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen
elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja
harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka
sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.
RYHMÄPOIKKEUSASETUS
Säätiön myöntämät tuet ovat EU:n perustamissopimuksen 107 artiklan mukaista valtiontukea, johon
sovelletaan EU:n komission 26.11.2008 antamaa päätöstä Suomen elokuvatuotannon tukiohjelmasta
(asetus (EU) n:o 651/2014), jäljempänä ryhmäpoikkeusasetus RPA, mukaisia säännöksiä.
Säätiön myöntämän tuen tulee täyttää RPA:n 1 – 9 artiklojen (yleiset säännökset) ja 54 artiklassa
(audiovisuaalisia teoksia edistävät tukiohjelmat) säädetyt ehdot.
RPA:n mukaan tuki on suunnattava kulttuurituotteelle ja tukea voidaan myöntää audiovisuaalisten teosten
tuotantoon; tuotantoa edeltävän vaiheen tukeen ja levitystukeen. Elokuvataiteen edistämisestä annetun
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asetuksen 3 §:n mukaan tukea voidaan myöntää elokuvan valmistamiseen ja jakeluun, kun se muodostaa
taiteellisen kokonaisuuden, sen sisältö perustuu kulttuuriarvoihin joiden alkuperä on kulttuuriidentiteetissä ja elokuvaan sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja kun
heille maksettavat palkat ja palkkiot muodostavat merkittävän osan tuotantokustannuksista.
RPA:n 53 artiklan (tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen) nojalla tukea voidaan myöntää muun
muassa festivaaleille ja muuhun samankaltaiseen toimintaan. Artiklan mukaan tuki voi olla joko toiminta tai
investointitukea.
RPA:n yleisten säännösten mukaan tukea ei tulisi soveltaa sellaisiin toimintoihin myönnettävään tukeen,
jotka tuensaaja toteuttaisi joka tapauksessa myös ilman tukea, valtiontukitoimenpiteisiin, jotka ovat niihin
liittyvien ehtojen vuoksi tai niiden rahoitustavan vuoksi unionin oikeuden vastaisia, erityisesti
tukitoimenpiteisiin, joissa tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaajalla on oltava päätoimipaikka
kyseisessä jäsenvaltiossa tai että sen on oltava pääasiallisesti sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon.
Vaatimus, jonka mukaan tuensaajalla on oltava tuen maksamisajankohtana toimipaikka tai sivuliike tuen
myöntävässä jäsenvaltiossa, on kuitenkin sallittu.
Ehdoton edellytys on, että tukea ei voida myöntää yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission
aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen
vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi (RPA 1 artikla 4 a kohta).
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1. YLEISTÄ
Näin teet hakemuksen
•
•
•
•

perehdy huolellisesti hakuilmoitukseen, tukioppaaseen ja kappaleeseen markkinointi- ja
levitystuki
rekisteröidy uutena asiakkaana tai kirjaudu olemassa olevilla tunnuksilla sähköiseen
hakujärjestelmään (uuden asiakkaan rekisteröinti käsitellään yhden viikon kuluessa.)
https://ses.fi/tukitoiminta/sahkoinen-hakujarjestelma/
täytä sähköisessä hakujärjestelmässä hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta
ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä
lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä

https://ses.fi/tukitoiminta/haettavat-tuet-ja-hakuajat/

Tuen tavoite
Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista
elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen
moninaisuus ja taiteen vapaus.
Tuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvatuotannon laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua
eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kotimaisen elokuvan saatavuutta ja katsojaosuutta.

Kenelle?
Tukea myönnetään ensisijaisesti säätiön kehittämis- ja tuotantotukea saaneille elokuville. Tukea voidaan
myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja jolla on
elokuvan Suomen levitysoikeudet tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka hallinnoi elokuvan kaupallisia
hyödyntämisoikeuksia Suomessa.
Tukea hakee elokuvan markkinoinnista päävastuun kantava taho, jolla tulee olla käytössään tarvittava
asiantuntemus ja ammattitaito.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?
Markkinointi- ja levitystuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien pitkien tai lyhyiden
näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvien tai niiden yhdistelmien markkinointi- ja
levityskustannuksiin.
Tukea voidaan myöntää kotimaisen elokuvan ja kansainvälisten yhteistuotantoelokuvien markkinointi- ja
levityskustannuksiin Suomessa eri jakeluteissä ja alustoilla.
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Vuoden 2019 alusta kuvailutulkkaus ja tekstitys heikkokuuloisille on pakollinen pitkille näytelmä- ja
dokumenttielokuville.
Tuen määrä
Markkinointi- ja levitystuen enimmäismäärä on 120 000 euroa.
Tämän lisäksi elokuvasäätiö tukee elokuvan kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisille tarkoitetun tekstityksen
kustannuksia enintään 7 000 eurolla, erikseen haettavan tukimuodon kautta.
http://ses.fi/tukitoiminta/haettavat-tuet-ja-hakuajat/
Pelkkää tallennejakelua varten voi hakea tallennejakelun Digitaalisen tallenteen markkinointi- ja
levitystukea.
http://ses.fi/tukitoiminta/haettavat-tuet-ja-hakuajat/
Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset -sivulta
http://ses.fi/tukitoiminta/tukipaeaetoekset/tuotanto/

Miten ja milloin tukea haetaan?
Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine
liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden
asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.
Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja
hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.
Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön
Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Tämän vuoksi kannattaa
varautua ennakoimattomiin viivästystekijöihin ja varata hakemuksen tekemiseen riittävästi aikaa. Hakuajan
päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.
Vuodesta 2019 alkaen hakija ei valitse hakemukselle valmistelijaa. Hakemus osoitetaan Suomen
elokuvasäätiölle. Elokuvasäätiö nimeää hakemukselle valmistelijan. Hakijalle tieto hakemusta käsittelevästä
valmistelijasta näkyy hakemuksen perustiedoista noin viikon kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen.
Jos elokuva on saanut aikaisemmin tukea elokuvasäätiöstä, säätiö nimeää uudelle hakemukselle saman
valmistelijan kuin ko elokuvan aikaisemmissa tukipäätöksissä on ollut.
Tuotanto-osaston muun henkilökunnan työnjako:
https://ses.fi/saatio/yhteystiedot/henkiloston-toimenkuvat-ja-puhelinnumerot/

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?
Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että
• tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle
asetettuja ehtoja.
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• pitkälle näytelmä- tai dokumenttielokuvalle on tehty tai tekeillä kuvailutulkkaus ja tekstitys

heikkokuuloisille.
• tuensaaja sitoutuu toimittamaan säätiön tilastointia varten elokuvan ajantasaiset
katsojamäärät elokuvateatterijakelussa, sekä DVD- ja VOD -jakelussa.
• tukea saaneissa elokuvissa on kielilain vaatimukset täyttävät tekstitykset
Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai
lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?
Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa
otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä
olevat määrärahat.
Hanketta arvioidaan markkinoinnin ja levityksen kokonaisuutena ottaen huomioon elokuvatyypille
ominaiset kohderyhmät ja niiden tavoittamiseksi suunnitellut toimet. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan
ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Huomioon otetaan myös muut
elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Tieto päätöksestä
Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää markkinointi- ja levitystukea koskevat valtionavustusasiat
elokuvasäätiön johtajan esittelystä.
(Laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen 5 §)

Päätökset pyritään tekemään 8-10 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen
ohjeineen. Lisäksi päätöksestä käy ilmi mm. tuensaaja, käyttötarkoitus, päätöksen perusteena olevat
kustannukset ja rahoitus, tuen käyttöaika ja selvityspäivämäärä.
Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen
sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).
Logon käyttö ja lopputekstit
Kun elokuvasäätiö on myöntänyt elokuvalle markkinointi- ja levitystukea on tuensaaja velvollinen liittämän
elokuvan lopputeksteihin säätiön logon ja maininnan myönnetystä tuesta.
https://ses.fi/julkaisut/ses-logot/

2. TUKIHAKEMUS
Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata sähköiseen hakujärjestelmään
tukihakemuksen liitteinä:
• Allekirjoitettu elokuvasäätiön mallin mukaan laadittu markkinointi- ja levityssuunnitelma
• https://ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet/
• Elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
• https://ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet/
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•
•

•
•

Allekirjoitetut levityssopimukset
Sopimukset tai sitovat vahvistukset rahoitussuunnitelman mukaisesta muusta rahoituksesta
→ Tuen myöntämisen edellytys on, että hankkeen muu rahoitus on varmistunut. Tuenhakijan tulee
hakemuksessa sitovin vahvistuksin tai sopimuksin osoittaa, että markkinointi- ja levitystuen kohteena oleva
suunnitelma on mahdollista toteuttaa.

Sopimukset yhteistyökumppanuuksista
Selvitys hakijan omarahoitusosuuden kattamisesta

Huomioi!
Hakemusliitteiden liitteen tyyppi tulee nimetä oikein vastaamaan ko. liitettä, jotta sähköinen
hakujärjestelmä ei lähetä automaattiviestiä liitteen puuttumisesta.
Hakijan liitteet
Hakijaa koskevat asiakirjat tulee ladata viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä sähköiseen
hakujärjestelmään Hakijan liitteisiin:
• viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai
yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
• voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
• enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
• enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
• ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku). Osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään
mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

3. TUEN MAKSAMINEN
Markkinointi- ja levitystuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa tai
useammassa erässä, 1. päätöksen jälkeen ja viimeinen erä 20% loppuselvityksen tultua hyväksytyksi
säätiössä.
Tukipäätöksessä vahvistetaan tuen kohteena olevan hankkeen markkinointi- ja levityssuunnitelma,
kustannusarvio sekä rahoitus rahoitusvahvistuksineen. Vahvistetusta kustannusarviosta ja tuen
kohdentamisesta voidaan poiketa vain säätiön kirjallisella suostumuksella. Tuensaaja vastaa hankkeen
toteutumisesta tukipäätöksessä kirjatulla tavalla ja aikataulussa.

4. VALVONTA
Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja
käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten
ajaksi.
Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen
Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä
noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että
”audit trail” eli kirjausten yhteys tuotantoyhtiön tilinpäätökseen ja tuotannon kulu- ja loppuselvityksiin on
luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta.
Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan.
Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tuen kohteena olevan
hankkeen päätös kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä
on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat tuensaaja yhtiön nimeämälle kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.
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Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön
ohjeet ja suositukset elokuvayrityksessä noudatettavista kirjanpito-, tilinpäätös- ja
tilintarkastusperiaatteista.
https://ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet/
Ilmoitusvelvollisuus
Tuensaajan tulee antaa Suomen elokuvasäätiölle oikeat ja riittävät tiedot tukipäätöksen ehtojen
noudattamisen valvomiseksi.
Tuensaajan tulee ilmoittaa viipymättä elokuvasäätiölle kaikista muutoksista, joka vaikuttaa tuen
käyttötarkoituksen toteutumiseen tai tuen käyttöön. Tuen käyttöön vaikuttavia muutoksia ovat myös
tuettavan hankkeen toteuttamisen laadussa, laajuudessa tai rahoituksessa tapahtuvat muutokset. Säätiöllä
on lisäksi aina oikeus saada tuensaajalta hankkeen kulloistakin tilannetta koskevia tietoja sekä seurata
hankkeen kehittymistä
Kirjallinen selvitys muutoksesta tulee lähettää sähköpostitse tukiesittelijälle, joka on valmistellut
tukipäätöksen. Selvityksen perustana on tukipäätös, jonka ehdoista voidaan poiketa vain elokuvasäätiön
kirjallisella suostumuksella.
Käyttöajan pidennys
Erityisestä syystä johtuvaa käyttöajan pidennystä haetaan kirjallisesti.
Kirjallinen selvitys käyttöajan pidennyksestä lähetetään sähköpostitse Pirjo Koskelo pirjo.koskelo@ses.fi
sekä ladataan sähköiseen hakujärjestelmään hakemuksen liitteisiin liitetyypin nimellä Loppuselvityksen
lisäaikapyyntö.

5. MARKKINOINTI- JA LEVITYSTUEN LOPPUSELVITYS
Loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle viimeistään vuoden (1) kuluttua tukipäätöksestä.
Loppuselvityksen tulee sisältää:
1. säätiön mallin mukainen arviointilomake
2. tuensaaja allekirjoittama taloudellinen loppuraportti
Eritelty selvitys toteutuneista kustannuksista suhteessa tukipäätöksen liitteenä olevaan
kustannusarvioon.
Loppuselvityksessä hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan yrityksen ja mahdollisen toisen
hanketta toteuttaneen osapuolen (esim. levitysyhtiö-tuotantoyhtiö) kirjanpidossa olevat, maksetut
arvonlisäverottomat hankkeesta aiheutuneet kustannukset.
Yhteenveto toteutuneesta rahoituksesta suhteessa tukipäätökseen.
3. jos elokuvasäätiön hankkeelle myöntämä tuki on:
a) alle 20 000 euroa, projektitarkastuksen raportin tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama ja
allekirjoittama
b) vähintään 20 000 euroa, projektitarkastuksen raportin tulee olla auktorisoidun tilintarkastajan
varmentama ja allekirjoittama
Tarkastusmenettely
Loppuselvitys ladataan sähköiseen hakujärjestelmään Hakemuksen liitteisin.
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Tieto sähköiseen hakujärjestelmään hakemuksen liitteisiin jätetystä loppuselvityksestä lähetetään
sähköpostilla taloushallinnon asiantuntija Pirjo Harmaiselle, pirjo.harmainen@ses.fi.
Loppuselvitys puuttuu -automaattiviesti poistuu vasta, kun tukiselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä ja
tuen viimeinen maksuerä on maksettu.
Hakemuksen perustiedot sivulla on linkki maksutietoihin, josta näkee koska tuen maksuerät on maksettu.
Elokuvasäätiö voi pyytää loppuselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä
tuensaajalta. Suomen elokuvaelokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa valtionavustuslain 16 §:ssä tarkoitettuja
valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnan tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja
toimintaan kohdistuvista tarkastuksia. Tuensaajan on huolehdittava siitä, että elokuvasäätiöllä on riittävät
edellytykset tarkastuksen suorittamiseen.
Loppuselvityksen perusteella elokuvasäätiö hyväksyy hankkeen lopulliset kustannukset ja rahoituksen.
Mikäli hankkeen toteutunut rahoitus ylittää hankkeen todelliset toteutuneet kustannukset, elokuvasäätiö
vähentää rahoituksen ylittävän osuuden maksamatta olevasta tukierästä. Mikäli ylimenevä osuus on
suurempi kuin tuen maksamatta oleva erä, tuensaajan on viipymättä palautettava ko. ylimenevä osuus
elokuvasäätiölle.
Valtionavustuksen palauttaminen
Valtionavustuslaki (688/2001) 20§
Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti
saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa
myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on
enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.
Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista
koskevia ehtoja:
• Tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty
sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli
elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa.
• Palautettava määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista
korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeisestä maksupäivästä
palautuksen suorituspäivään.
• Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.
Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvasäätiön pankkitilille:
Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. MAKSATUKSEN KESKEYTYS JA TAKAISINPERINTÄ
Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan
takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§ :n
mukaisesti.
9 § Maksatuksen keskeytys
Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.
Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön
myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka,
8

TUKIOPAS 2019/Markkinointi- ja levitystuki
jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen
edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta
tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.
Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä
viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.
Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä
esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten
estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen
keskeyttämistä koskevissa asioissa.
10 § Takaisinperintä
Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.
Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon
tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai
tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen
takaisinperinnästä.
Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden
kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.
Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen
edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi
salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot
valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.
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