
 

 
 

 
 

Music Finlandin yhteisvienti- ja messuhankkeiden 
tuet vuonna 2016 
 
Yhteisvientihankkeet ja messutuet siirtyivät vuoden 2016 alussa työ- ja 
elinkeinoministeriöstä Tekesin hallinnoimiksi. Samalla tukikriteeristöön ja käytäntöihin 
tuli muutoksia. Olennaisimmat muutokset Music Finlandin koordinoimiin hankkeisiin 
osallistuville yrityksille on avattu tässä ohjeistuksessa. Suosittelemme kuitenkin 
yhteydenottoa hankkeen projektipäällikköön, mikäli tarvitset lisätietoja tai apua 
hakuprosessissa. 
 
Tukikelpoiset ja kannattavan vientitoiminnan edellytykset täyttävät musiikkialan pk-
yritykset voivat hakea Tekesin tukea Music Finlandin koordinoimiin 
yhteisvientihankkeisiin. Tukea voi saada sekä yhteisen osaston kustannuksiin että 
matkakuluihin. Hankkeissa tulee olla mukana aina vähintään neljä yritystä. Tekesin 
tukeen sovelletaan De minimis –asetusta. 
 
Yritykset täyttävät Music Finlandin sähköisen ilmoittautumislomakkeen. Music Finland 
huolehtii hankehakemusten täyttämisestä ja lähettämisestä Tekesin sähköisessä 
hakujärjestelmässä.  
 

Tukikelpoiset matkakulut 
- lennot ja lentokenttäkuljetukset 
- majoitus 
- ulkomaan päivärahat 
- messutapahtuman oma rekisteröintimaksu 

Lisäksi Music Finlandin osallistumismaksu ja hankkeen tilintarkastuksen kulut ovat 
tukikelpoisia. Tukiprosentti on enintään 50%. 
 
Tuen piiriin voidaan hyväksyä vain hankehakemuksen jättämisen jälkeen syntyneet 
kustannukset. Kustannuksen syntymisajankohdaksi katsotaan suoritteen ajankohta (esim. 
lennon päivämäärä, ensimmäinen majoittumispäivä hotellissa, tai rekisteröitymismaksun 
tapauksessa messutapahtuman alkaminen). 
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Tukikelpoiset yhteisen messuosaston kulut 
- tilan vuokra 
- rakennuskulut 
- suunnittelu- ja somistuskulut 
- tähän liittyvä tilintarkastus  

Tukiprosentti on enintään 50%. 
 
Music Finland varaa ja toteuttaa yritysten yhteisen osaston. Osaston kulut jyvitetään 
osallistuville yrityksille ja laskutetaan yrityksiltä ennen hankkeen tiliselvitysvaihetta. 
 

Yrityksen tukikelpoisuus 
 
Yrityksen tukikelpoisuus ja muut ohjeet: 

- Suomeen rekisteröity PK-yritys (ei Ahvenanmaalle rekisteröity) 
- Tekes ei voi tukea toiminimiä - muut yritysmuodot hyväksytään  
- Yrityksellä ei saa olla verovelkaa ja/tai maksuhäiriömerkintöjä 
- Yrityksen on oltava ennakkoperintärekisterissä 
- Yrityksellä on oltava kannattavan vientitoiminnan edellytykset 
- Yrityksen De minimis-kiintiö ei vielä täynnä – kaikki muut De minimis- ja 

mahdolliset konsernituet on ilmoitettava. 
 

Hankkeen kulku 
 
Music Finland päättää yhteisen hankkeen toteuttamisesta ja tiedottaa 
hankeilmoittautumisen avautumisesta. 
 
Toimi näin ennen tapahtumaa: 
 

1. Jos et ole rekisteröitynyt Tekesin asiointipalveluun aiemmin, käy 
rekisteröitymässä. 

2. Täytä hankekohtainen ilmoittautumis- ja rahoitushakulomake Music Finlandille. 
- Music Finland huolehtii hakemusten täyttämisestä ja lähettämisestä Tekesin 
sähköisessä hakujärjestelmässä.  

3. Saatuasi rahoituspäätöksen Tekesiltä palauta rahoituspäätöksen 
hyväksymisilmoitus (lomake Y1) Tekesille.  

4. Saat Music Finlandilta laskun hankkeen osallistumismaksusta ennen tapahtumaa. 
Huomaa, että lasku tulee maksaa ennen tapahtuman alkamista. 
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Toimi näin tapahtuman jälkeen: 
 
1. Tapahtuman jälkeen Music Finland laskuttaa yritykseltäsi sen osuuden hankkeen 
yhteisistä kuluista.  
2. Täytä yrityksesi tiliselvitys Tekesin asiointipalvelun kautta.  
 
Music Finland koordinoi hankkeen tilintarkastuksen kun kaikki osallistuneet yritykset 
ovat jättäneet tiliselvityksensä. Tilintarkastus laskutetaan osallistuvilta yrityksiltä, ja se on 
tukikelpoinen kulu. Tekes käsittelee loppuraportin ja lopputilityksen ja tekee 
maksatuspäätökset. Tämän jälkeen Tekes maksaa avustuksen yritykselle. 
 
Huom. Kaikkien tuettavien kulujen on oltava yrityksen kirjanpidossa. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Sami Häikiö 
Tiimijohtaja, kansainvälistyminen 
Email: sami.haikio@musicfinland.fi   
+358 (0)20 730 2230 
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