
OULUN KAUPUNKI, BUSINESS OULU -LIIKELAITOS  
Oulun kaupungin audiovisuaalisen alan tuotantokannustinhakemus 

Osana Business Oulu -liikelaitoksen ja Pohjois-Suomen elokuvakomission toimintaa, Oulun kaupunki 
myöntää tuotantokannustimen audiovisuaalisten teosten tuotannosta syntyneisiin kustannuksiin, 
jotka ovat toteutuneet Oulussa. 

Täytä lomake ja lähetä hakemus pdf-muodossa Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi 
Tunnisteeksi ”Oulun AV-alan tuotantokannustin”. 

Voit laittaa hakemukseen liitteeksi tarpeelliseksi katsomaasi muuta tuotantoon liittyvää materiaalia. Huom! 
Liitteiden tulee olla mukana liitetiedostoina, linkit esim. pilvipalveluihin eivät ole sallittuja. Jos mahdollista, niin 
yhdistäthän liitteet yhdeksi tiedostoksi. Kaikki materiaali, mitä ei ole tarkoitettu julkisuuteen, on toimitettava 
erillisellä liitteellä ja merkittävä vesileimalla ”Ei julkisuuteen”. 

1. JULKISESTI NÄHTÄVILLE TULEVAT TIEDOT

1.1 Tuotantoyhtiön nimi: 

1.2 Tuotannon nimi: 

1.3 Tuotannon julkinen kuvaus ja genre: 

Huomioithan, että yllä mainittujen tietojen lisäksi hakijalle myönnetyn rahoituksen määrä on julkinen viranhaltijapäätöksen 
valitusajan (3 viikkoa) verran. 
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2. TOIMINNAN KUVAUS 

 
3. LIITTEET 

Liite 1:       Liite 2:       Liite 3:       

Liite 4:       Liite 5:       Liite 6:       

 
4. ALLEKIRJOITUS 

4.1 Hakijan nimi 
      

4.2 Aika ja paikka 
      

 

2.1 Tuotantoyhtiö: 
      

2.2 y-tunnus: 
      

2.3 Tuotantoyhtiön osoite: 
      
2.4 Sähköposti:  
      
2.5 Tuotannon vastuullinen johtaja   
      
2.6 Nimenkirjoitusoikeutetun osoite:   
      
2.7 Nimenkirjoitusoikeutetun puhelinnumero: 
      

2.8 Nimenkirjoitusoikeutetun sähköposti: 
      

2.9 Tuotannon arvioitu aikataulu: 
      

2.10 Tuotannon kokonaisbudjetti: 
      

2.11 Arvio ostoista Oulussa eriteltynä pääryhmittäin: 
      
2.12 Arvio palkoista oululaisille eriteltynä ammattiryhmittäin: 
      
2.13 Arvio muista kustannuksista (Flatrate) max 20 % ostojen ja palkkojen perusteella syntyvästä 
yhteissummasta:   
       
2.14 Haettava tukisumma: 
      
2.15 Kulujen jakautuminen (täytä tämä kohta vain, jos tuotanto jakautuu kahdelle eri kalenterivuodelle): 
      
2.16 Rahoitussuunnitelma ja rahoitustilanne: 
      

2.17 Rahoittajien yhteyshenkilöt: 
      

2.18 Jakelusuunnitelma: 
      
2.19 Levittäjien yhteyshenkilöt: 
      
2.20 Tuotannon taiteellisesti vastuulliset henkilöt: 
      
2.21 Viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen päivämäärä ja tilintarkastajan nimi: 
      
2.22 Lisätietoa tuotantoon liittyen, esim. markkinointiyhteistyön mahdollisuudet: 
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