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DIGIDEMO



DigiDemo   

•  kulttuuristen, digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien uusien kulttuurisisältöjen    
tuotekehitykseen alan ammattilaisille 

•  tukea jaetaan opetus- ja  kulttuuriministeriön  vuosittain vahvistaman summan mukaan 

•  jaetaan toistaiseksi kerran vuodessa, haku alkoi 2.5.2022 ja hakuaika umpeutuu  
5.8.2022 klo 16.00 

•  hakuinfo verkkotilaisuus ke 18.5. klo 10-11.30 ja hakemusklinikka 15.6. 10 -12.00 

•  päätökset valmiit lokakuussa 2022 



DigiDemo tukimuodot  

•  Konseptituki  
yrityksille, yksityisille ja työryhmille 
tavoitteena kehittää sisältöhankkeen idea valmiiksi konseptiksi 

•  Demotuki 
yrityksille, jotka on rekisteröity ennen hakuajan umpeutumista  
tuki max 80% demon tuotantokuluista 

•  Ohjelmasarjan pilottituki 
yrityksille, tuki max 80% pilotin tuotantokuluista 



DigiDemo tuen määrä  

•  Konseptituki  5000€ 
voi käyttää konseptin valmistamiseen haluamallaan tavalla 

•  Demotuki ja ohjelmasarjan pilottituki 10 000€ tai 20 000€ 
•  hankkeen kuluiksi hyväksytään kulut, jotka ovat toteutuneet hakemuksessa esitettyihin 

menokohtiin hakemuksen jättämisen jälkeen 
tuki max 80% demon tuotantokuluista 

•  tuki on de minimis-tukea 
tuen enimmäismäärä yritykselle voi olla 200 000€ kolmen perättäisen  
verovuoden aikana 



CREADEMO



CreaDemo   

•  luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeisiin  

•  tukea on jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain vahvistaman summan mukaan 

•  jaetaan kerran vuodessa, haku alkoi 2.5.2022 ja hakuaika umpeutuu  5.8.2022 klo 16.00 

•  hakuinfo verkkotilaisuus ke 18.5. klo 10-11.30 ja hakemusklinikka 15.6. 10 -12.00 

•  päätökset valmiit lokakuussa 2022 



CreaDemo tukimuodot   

•  Konseptituki  
voidaan myöntää yrityksille, ammattimaista toimintaa harjoittaville  
yhdistyksille, yksityisille ja työryhmille 

•  Demo-, proto- tai pilottituki 
yrityksille ja ammattimaista toimintaa harjoittaville yhdistyksille  
tuki enintään 80% demon/proton tuotantokuluista 



CreaDemo tukimuodot   

•  Konseptituki  5000€ 
voi käyttää konseptin valmistamiseen haluamallaan tavalla 

•  Demotuki ja ohjelmasarjan pilottituki 10 000€ tai 20 000€ 
•  hankkeen kuluiksi hyväksytään kulut, jotka ovat toteutuneet hakemuksessa esitettyihin 

menokohtiin hakemuksen jättämisen jälkeen 
tuki max 80% demon tuotantokuluista 

•  tuki on de minimis-tukea 
tuen enimmäismäärä yritykselle voi olla 200 000€ kolmen perättäisen  
verovuoden aikana 



CREMA



CreMa -monialahankeavustus 

•  CreMa on tarkoitettu  luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen 
     sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen  

•  hakijan tulee haun ensimmäisessä vaiheessa olla luovan alan yritys tai useamman yrityksen 
    verkosto, verkostoitumista painotetaan 

•   hankkeessa tulee mielellään olla yhteistyökumppanina yksi perinteisen  
teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys tai näiden verkosto, monialaisuus on tärkeää 

•  hakemuksen liitteenä on oltava yhteistyökumppanina toimivan yrityksen kirjallinen sitoutuminen 
hankkeeseen 

•  tuki uusille tuote- ja palvelukehityshankkeille, joissa luovien alojen osaamista siirtyy  
muille toimialoille ja muiden alojen osaamista siirtyy luoville aloille 



CreMa   

•   hanke kannattaa esitellä oman alueen ELY yhteyshenkilölle ennen hakemuksen jättämistä, ELY voi 
antaa hankkeesta arvion liitettäväksi hakemukseen 

•  yhteys oman alueen ELY keskuksen edustajaan hakemusta  tehdessä:  
    CreMa-tukea saaneet hankkeet voivat hakea jatkorahoitusta oman alueensa ELY-keskuksen 

tukimuodoista 

•   tuki 80% kokonaiskustannuksista, hankepartnerin rahallinen panostus  
suotavaa, mutta ei pakollista 

•  ELY-keskusten yhteystiedot löytyvät  AVEKin  tukiohjeista : 
     kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/tukiohjeet/ 



HAKEMINEN 
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HAKUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN 

Järjestelmän käyttö vaatii rekisteröitymisen  

Rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi ja itse määrittelemälläsi salasanalla. 
•  Rekisteröitymisen jälkeen saat vahvistusviestin  - tarkista 

roskapostikansiosi. 

Voit tehdä hakemuksia joko yksityishenkilönä, työryhmänä tai organisaation 
(tuotantoyhtiöt, yhdistykset tmv.) edustajana. AV-kulttuurin tuissa hakijana 
tulee olla organisaatio. 

Valinta tehdään ”Tee hakemus/Haluan tehdä uuden hakemuksen”-näkymässä. 
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HAKUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN 

Jos tuotantoyhtiölläsi tai edustamallasi yhdistyksellä ei ole keskeneräisiä 
hakemuksia AVEKissa: 
rekisteröidy järjestelmään ja luo sitten uusi organisaatiotili ”Tee hakemus/
Haluan tehdä uuden hakemuksen” -näkymässä, ”Luo uusi organisaatio” 
-painikkeella.  

Rekisteröidy henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella. 
Organisaatio-tilin perustajasta tulee organisaation ”omistaja”. Omistaja voi 
liittää tiliin muita käyttäjiä. 
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VANHAT HAKEMUKSET JÄRJESTELMÄSSÄ 

AVEKin uuteen hakujärjestelmään on siirretty hakemukset, joissa on ollut 
31.12.2021 auki olevia maksueriä. 

Jotta voit tarkastella järjestelmässä tällaisia organisaation siirrettyjä 
hakemuksia, sinun tulee tehdä pyyntö organisaatiotiliin liittymisestä ”Tee 
hakemus/Haluan tehdä uuden hakemuksen” -näkymässä, ”Liity 
organisaatioon” –painikkeella, antamalla organisaation y-tunnuksen. 

Liity organisaatioon -pyynnöt käsitellään AVEKissa. 
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HAKIJATYYPIN VALINTA

17.5.2022 22 

1. Liittyminen 
organisaatioon, jos 
organisaatiolla on 
hakemuksia jo 
järjestelmässä. 

2. Uuden organisaation 
luominen. 1 2 





AVEKin hakujärjestelmä   

•  www.kopiosto.fi/avek 

•  voit rekisteröityä hakujärjestelmään sekä yrityksenä että yksityishenkilönä 

•  haku on auki viimeiseen hakupäivään klo 16.00 saakka 

•   hankkeen kustannukset huomioidaan loppuselvityksessä hakemuksen jättöpäivästä lähtien 

•  loppuselvitys tehdään samassa hakujärjestelmässä , vuonna 2022 myönnetyistä tuista  
    loppuselvitys tehdään 15.12.2023 mennessä  



Hakemusten käsittely   

•  päätöksen tehdään asiantuntijaryhmässä 

•  käsittelyaika n 2 kk, 2022 haun tulokset julkistetaan lokakuussa 

•  myönnetyn tuen 1. erä, 80% maksetaan sopimuksen allekirjoittamisen  
jälkeen, loppuosa loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen 



PÄÄTÖSPERUSTEISTA 



DigiDemo / CreaDemo  / CreMa   
Kerro: 
•  mikä on hankkeen kohteena olevan tuotteen tai palvelun ansaintalogiikka 
•  miten tuote tai palvelu tuotteistetaan 
•  kilpailuanalyysi, ts. onko markkinoilla jo samankaltaisia tuotteita tai palveluita 
•  tuotteen tai palvelun kohderyhmän määrittely 
•  mikä on hankkeen kansainvälinen potentiaali 

Valinnoissa painotetaan: 
•  uutuusarvoa 
•  innovatiivisuutta 
•  liiketoimintapotentiaalia 
•  kansainvälistä potentiaalia 
•  verkostoitumista 



avustuksia ei myönnetä yrityksen perustoimintaan, eikä: 

•  laitehankintoihin 
•  yksittäisen teoksen tai tuotteen tekemiseen 
•  hankkeisiin jotka ovat jo pilotti- tai demovaiheessa 
•  yrityksen perustoimintaan liittyvän markkinoinnin kehittämiseen 
•  hakijayrityksen asiakkaan lukuun tehtäviin tuotekehityshankkeisiin tai tilaustöihin 
•  ennen hakemuksen jättämistä syntyneisiin kuluihin 
•  verkkokauppojen ja markkinointisisältöjen tai –palvelujen kehittämishankkeisiin 
•  oppimateriaalin valmistamiseen yleissivistävää, ammatillista tai korkeakoulutusta varten 
•  opinnäytetöihin tai niiden kehittämiseen 



HAKEMUS



Hyvä hakemus   

•  lue hakuohjeet huolella ja mieti miten ne heijastuvat hankkeesi sisältöön 

•  lukija ei tiedä hankkeestasi mitään, kerro mitä olet tekemässä, missä ja milloin, kenen kanssa 

•  lukija on kiinnostunut ja haluaa hakijan menestyvän, käytä tilaisuus eduksesi 

•  ole selkeä  

•  panosta lyhyen kuvauksen sisältöön 

•  tiivis alku jota syvennetään 

•   visuaalista materiaalia 



Hyvä hakemus   

•  tee selkeä ja tarkka budjetti  

•  rajaa demo-/pilottivaihe tuotannosta selkeästi 

•  budjetti on tärkeä työkalu myös loppuraportointiin 

•  tee sisällöllinen ja taloudellinen loppuraportti sovitussa aikataulussa huolellisesti  

•  hyvin raportoitu hanke on paras kiitos myönnetystä tuesta 

•  perustele valintojasi, hakija on oman hankkeensa paras asiantuntija 



CREVE  
VALMENNUSOHJELMA 

2023



Asiantuntija ja vertaistukea projektiin   

• Humakin luovien alojen yrityspalvelu Creve toteuttaa yhteistyössä AVEKin kanssa luovien 
alojen kehittämishankkeille suunnatun valmennusohjelman 9.1. – 31.5.2023 

• ohjelman kautta annetaan asiantuntija-apua, vertaistukea, osaamista ja verkostoja luovien alojen 

kehittämisprojektin toteutukseen, konseptien testaamiseen, tuotteistamiseen, liiketoiminnan ja 
rahoituksen suunnitteluun 

• hakija saa sisällyttää kulut haettavan tuen budjettiin ja loppuselvitykseen 

• ilmoittautuminen ohjelmaan on auki 1.8. – 30.11.2022 
https://kauppa.humak.fi/tuote-osasto/kurssit/kulttuurituotanto/ 



LISÄTIETOJA



Lisätietoja    

•  https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/ 
•  www.facebook.com/AVEKfi/ 
•  tietoa hakemisesta, sähköinen hakujärjestelmä, kaikki tukipäätökset,  

viimeisimmät tiedot hakuajoista ja muut tiedotteet 

•  etunimi.sukunimi(at)avek.kopiosto.fi 
•  AVEKin johtaja Ulla Simonen 
•  tuotantoneuvoja Milla Moilanen: mediataide, DigiDemo, CreaDemo ja Crema 
•  tuotantokoordinaattori Erja Mäki-Iso 
•  AVEKin toimisto 09-4315 2350 



KIITOS.


