
 
 
 
 
 

 

TILISELVITYSOHJE: JULKAISUKIERTUE-, SHOWCASE- JA 
TEOSVIENTITUKIIN 2016 

Music Finlandin koordinoimien opetus- ja kulttuuriministeriön showcase-, julkaisukiertue- ja 
teosvientitukien (2016) maksun edellytyksenä on: 
 
 
1. Sopimuksen tekeminen tuen käytöstä Music Finlandin kanssa 

 
Tuensaajan tulee täyttää sopimus tuen käytöstä ja toimittaa se Music Finlandille. 

 
 

2. Showcasen tai julkaisukiertueen tulosten raportointi 
 
Hankkeet raportoidaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 60 päivää showcasen, 
kiertueen, tai teosvientitoimenpiteen päättymisen tai tukipäätöksen jälkeen (sis. vaaditut 
liitteet). Lisätietoja tulosten raportoinnista on tämän ohjeen liitteessä. Linkki lomakkeeseen 
lähetetään sähköpostitse.  

 
 
3. Hakukriteereiden täyttäminen 

 
• Julkaisukiertueen, showcasen tai teosvientitoimenpiteiden tulee olla toteutunut tai tulla 

toteutumaan 1.1.2016–31.05.2017 välisenä aikana. 
• Julkaisukiertueen tulee olla vähintään neljän esiintymisen sarja Suomen ulkopuolella. 

Sarjan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, mutta kaikki esiintymiset tulee voida lukea samaan 
kiertueeseen kuuluvaksi (esim. saman julkaisun promootioon). 

• Julkaisukiertue- ja showcase-tukea hakevan ja vastaanottavan yrityksen tulee olla 
rekisteröity Suomeen. Yrityksen tai yhdistyksen on oltava koko hankkeen ajan 
(hakemushetkellä, kiertueen aikana sekä raportointihetkellä) ennakkoperintärekisterissä 
eikä yrityksellä saa olla verovelkaa. 

• Teosvientituen hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja yrityksen, joka hakee tukea, 
tulee olla rekisteröity Suomeen. 

• Julkaisukiertueen, showcasen tai teosvientitoimenpiteen tulee tähdätä merkittävään 
yhteistyökumppanuuteen tai näkyvyyden kasvattamiseen kohdemarkkinalla, olla osa 
artistin/kirjoittajan/säveltäjän kansainvälistymisstrategiaa sekä olla sidoksissa toimijan 
kasvusuunnitelmaan kohdemarkkinoilla. 

 

  



 
 
 
 

4. Tuen maksun kriteerit 
 

• Maksettava tuki on enintään 50 prosenttia vientihankkeen hyväksytyistä kuluista. 
Lopullinen tuki voi olla enintään myönnetyn summan suuruinen ja toteutuneen 
hankebudjetin alijäämän verran. (Alijäämä tarkoittaa hankkeen toteutuneita kuluja 
vähennettynä hankkeen tuotoilla ja muilla avustuksilla.) 
 

• Julkaisukiertue- ja showcase-tuessa tukea voi saada seuraaviin opetus- ja 
kulttuuriministeriön hyväksymiin kuluihin: 
o Tuotantokulut (vuokrat, kalusto, tuotantopalvelut jne.) 
o Markkinointi- ja viestintäkulut (viestintä ja PR, markkinointimateriaalit jne.) 
o Hyväksytyt palkkakulut (hyväksyttäviä palkkakuluja ovat tuotantohenkilökunnalle, 

esim. kiertuemanagerille, teknikoille ja varsinaiseen kokoonpanoon 
kuulumattomille sooloartistin yhtyemuusikoille tai orkesterin solisteille maksetut 
palkkiot, jotka ovat toteutuneina kuluina yrityksen kirjanpidossa) 

o Majoitus 
o Matkaliput ja kuljetus (myös rahti- ja ylipainokulut) 
o Päivärahat 
o Muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset jne.) 

 
• Teosvientituen tukikelpoiset kulut ovat 

o tuotantokulut (studio- ja laitevuokrat) 
o majoituskulut 
o matkaliput ja kuljetus (myös rahti- ja ylipainokulut) 
o muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset jne.) 
o workshopin, leirin tai vastaavan osallistumismaksut 

 

5. Tiliselvityksen tekeminen tämän ohjeen mukaisesti 60 päivää showcasen, 
kiertueen tai teosvientitoimenpiteiden päättymisen tai tukipäätöksen 
jälkeen. 
 
Tiliselvitys tulee tehdä hankekohtaisesti viimeistään 60 kalenteripäivää showcasen, 
kiertueen tai teosvientitoimenpiteiden loppumisen tai tukipäätöksen jälkeen ellei muuta 
sovita.  
 
Tuen maksatusta varten Music Finlandiin tulee toimittaa yrityksen/yhdistyksen 
nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön ja kirjanpitäjän allekirjoittama tuloste talous- ja 
maksutiedoista.  
 
Tiedot lähetetään raportoijalle sähköpostitse, kun selvitys on tehty sähköisellä lomakkeella. 
Kyseisen sähköpostin voi tulostaa ja lähettää se tarvittavin allekirjoituksin varustettuna 
Music Finlandiin (osoite alla). 

 
Tuki tilitetään yritykselle mahdollisimman pian.  

 
 



 
 
 
 

Tuensaajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia voivat anoa tukea myös arvonlisäveron 
osuudelle. Kulut eritellään hakubudjetin mukaisesti kulutyypeittäin raportointilomakkeella.  

Raportti tulee olla kirjanpitäjän allekirjoituksella vahvistettu yrityksen kirjanpidossa 
olevien kulujen ja mahdollisten tulojen osalta.  
  
Mikäli kiertueen hallinnoi ulkomainen yritys (agentuuri), kiertueeseen kohdistuneet kulut 
ja tulot voidaan osoittaa oikeiksi kyseisen yrityksen tuloslaskelmalla ja pääkirjanotteella 
(General Ledger), jotka tulee varustaa sekä kyseisen yrityksen kirjanpitäjän 
allekirjoituksella että suomalaisen tuensaajayrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön 
allekirjoituksella. Pääkirjanotteesta tulee käydä ilmi, että raportoitavat kulut kohdistuvat 
ko. artistiin ja/tai kiertueeseen.  

 
Päätös edellyttää, että hanke toteutetaan vastaavassa muodossa ja laajuudessa kuin  
hakemuksessa on esitetty. Jos toteutus poikkeaa oleellisesti esitetystä, Music Finland ry  
pidättää itsellään oikeuden tarkistaa päätöstä. 
 
 
Allekirjoitettu raportti tulee toimittaa postitse osoitteeseen: 
Music Finland ry 
Talous 
Urho Kekkosen katu 2 C, 6 krs. 
00100 Helsinki 
 
tai sähköpostitse osoitteeseen:  
talous@musicfinland.fi 
 
Tilityksiin liittyvissä asioissa auttaa Music Finlandin talousosasto: 
Puh: +358 (0) 400 801 991 
E-mail: talous@musicfinland.fi 
 
 
Liite: Julkaisukiertue-, showcase- ja teosvientituet 2016 - tavoitteet ja mittarit sekä 
kustakin kiertueesta kerättävät tiedot 


