Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain
(508/2020) muuttamisesta

Säännöskohtaiset perustelut
5 b § Tapahtumatakuun hakeminen ja myöntäminen
Valtiokonttori voisi myöntää hakemuksesta ennakollisen maksusitoumuksen (tapahtumatakuu)
koskien vähintään 200 hengen yleisötapahtumaa, jonka järjestää vakiintunut, ammattimainen
tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten. Tapahtumatakuu ei koskisi
ympärivuotista tapahtumatoimintaa. Tukea myönnettäisiin valtion talousarvion puitteissa.
Tapahtumatakuuta on pidettävä tärkeänä tukimuotona tapahtumien järjestämisen edesauttamiseksi
tilanteessa, jossa kohonnut COVID19-pandemiasta aiheutuva riski vaikeuttaa tapahtumien
järjestämistä ja rahoituksen tai vakuutusten saamista tapahtumien järjestämisen varmistamiseksi.
Järjestely olisi määräaikainen ja voimassa kesän ajan. Laki olisi voimassa vuoden loppuun
maksutapahtumien ja muiden viranomaistoimien hoitamiseksi.
Tapahtumatakuun myöntäminen edellyttäisi, että tapahtuman järjestäjänä olisi vakiintunut,
ammattimainen tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten.
Tapahtumanjärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttäisi muun muassa, että sillä olisi
palveluksessaan palkattua henkilöstöä tapahtuman järjestämistä varten. Ammattimaista toimintaa ei
olisi esimerkiksi harrastustoimintana tai yhdistyksen varainhankintaa varten järjestettävä
pienimuotoinen tapahtumatoiminta.
Säännöksessä tarkoitettuja yleisötapahtumia voivat olla esimerkiksi taide- ja kultuurifestivaalit,
muuten kuin ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana järjestetyt konsertit ja näyttelyt, yleisölle
avoimet hengelliset kesäjuhlat sekä vastaavat tapahtumat.
Vuosittain järjestetään myös useita uskonnollisten järjestöjen kesäjuhlia ja muita vastaavia
tapahtumia. Näistä muutamat ovat yleisömäärältään hyvin suuria, jopa kymmeniä tuhansia kävijöitä
kerääviä, ammattimaisesti järjestettyjä tapahtumia.
Ympärivuotiset esitys-, konsertti- tai teatteritoiminta ja sarjamuotoiset urheilutapahtumat eivät olisi
tapahtumatakuun piirissä. Esimerkiksi nuorisoseuran järjestämät lavatanssit eivät taas ole seuran
varsinaista toimintaa, jolloin ne eivät olisi tapahtumatakuun piirissä. Teatteritoiminta tai urheilun
sarjapelit eivät olisi tapahtumatakuun piirissä olevaa toimintaa. Harrastustoiminta ei myöskään täytä
ammattimaisuuden kriteereitä.
Tapahtumatakuu koskisi yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6. – 30.9.2021 välisenä aikana.
Järjestäjä sitoutuisi noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymiä periaatteita
vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi (21.12.2020).
Hakijan olisi hakemuksessaan ilmoitettava tapahtuman suunniteltu kustannusarvio ja perusteet
kustannusarvion kohtuullisuuden ja tapahtuman suunnitellun toteutumislaajuuden arvioimiseksi,
sekä tapahtumaan liittyvien alihankkijoiden kanssa laadittavien sopimusten pääperiaatteet. Hakijan
olisi esitettävä hakemuksessaan selvitys aiemmasta, vakiintuneesta, ammattimaisesta toiminnastaan
tapahtuma-alalla. Tapahtumanjärjestäjän olisi hakemuksessa yksilöitävä käytetyt alihankkijat,
niiden rooli ja osuus kustannuksista sekä miten alihankkijoita kompensoidaan mahdollisessa
peruuttamistilanteessa. Valtiokonttori ei asettaisi eikä määrittelisi näiden sopimusten ehtoja.

Takuun myöntävän viranomaisen olisi takuupäätöksessään määrättävä myös hyväksyttävistä
kohtuullisista kustannuksista ja takuun mukaisesta tapahtuman toteutuslaajuudesta. Takuun
myöntävä viranomainen voisi asettaa takuun valvomiseksi välttämättömiä muita ehtoja.
Myönnetystä tapahtumatakuusta korvattaisiin takuun saajalle kustannustukena takuuehtojen
mukaisesti suoraan lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman
järjestämisestä aiheutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista kohtuullisista toteutuneista kustannuksista
70 %. Korvauksen enimmäismäärä olisi 1.800.000 euroa.
Jos takuuehtojen mukaisesti toteutettu tapahtuma toteutuisi takuupäätöksessä määrättyä olennaisesti
pienempänä suoraan lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi, tapahtumatakuusta
korvattaisiin määrä, joka lasketaan vähentämällä tapahtuman toteutuneista kustannuksista
toteutuneiden tulojen määrä, ja kertomalla näiden erotus luvulla 0.7. Olennaisesti pienempänä
toteutuneella tapahtumalla tarkoitettaisiin tapahtumaa, joka on voitu toteuttaa lain tai viranomaisen
kokoontumista rajoittavan määräyksen vuoksi siten, että tapahtumaan on voinut osallistua enintään
puolet tapahtuman suunnitellusta osallistujamäärästä.
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tuen hakemismenettelystä ja takuun saajan antamista
tiedoista ja tapahtuman toteutumislaajuuden määräämisen kriteereistä. Valtioneuvoston asetuksella
säädetäisiin tarkemmin takuupäätökseen otettavista ehdoista samoin kuin tarkemmista ehdoista
koskien rajoitettua yleisötapahtumaa.
(7 mom) Tapahtumatakuuseen ei sovellettaisi lain 2−5 §:ää eikä 7 §:n 1 momenttia ja 2 momentin 1
kohtaa.

Lakiehdotus

Laki kustannustukilain muuttamisesta

5b § Tapahtumatakuun hakeminen ja myöntäminen
Valtiokonttori voi myöntää hakemuksesta ennakollisen maksusitoumuksen (tapahtumatakuu)
koskien vähintään 200 hengen yleisötapahtumaa, jonka järjestää vakiintunut, ammattimainen
tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten. Tapahtumatakuu ei koske
ympärivuotista tapahtumatoimintaa. Tukea myönnettäisiin valtion talousarvion puitteissa.
Tapahtumatakuu koskee yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6. – 30.9.2021 välisenä aikana ja
jonka järjestäjä sitoutuu noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymiä periaatteita
vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi (21.12.2020).
Hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava tapahtuman suunniteltu kustannusarvio ja perusteet
kustannusarvion kohtuullisuuden ja tapahtuman suunnitellun toteutumislaajuuden arvioimiseksi,
sekä tapahtumaan liittyvien alihankkijoiden kanssa laadittavien sopimusten pääperiaatteet. Hakijan
on esitettävä hakemuksessaan selvitys aiemmasta, vakiintuneesta, ammattimaisesta toiminnastaan
tapahtuma-alalla. Tapahtumanjärjestäjän on hakemuksessa yksilöitävä käytetyt alihankkijat, niiden

rooli ja osuus kustannuksista sekä miten alihankkijoita kompensoidaan mahdollisessa
peruuttamistilanteessa.
Takuun myöntävän viranomaisen on takuupäätöksessään määrättävä myös hyväksyttävistä
kohtuullisista kustannuksista ja takuun mukaisesta tapahtuman toteutuslaajuudesta. Takuun
myöntävä viranomainen voi asettaa myös muita välttämättömiä ehtoja.
Myönnetystä tapahtumatakuusta korvataan takuun saajalle kustannustukena takuuehtojen
mukaisesti suoraan lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman
järjestämisestä aiheutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista kohtuullisista toteutuneista kustannuksista
70 %. Korvauksen enimmäismäärä on 1.800.000 euroa.
Jos takuuehtojen mukaisesti toteutettu tapahtuma toteutuu takuupäätöksessä määrättyä olennaisesti
pienempänä suoraan lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi, tapahtumatakuusta korvataan
määrä, joka lasketaan vähentämällä tapahtuman toteutuneista kustannuksista toteutuneiden tulojen
määrä, ja kertomalla näiden erotus luvulla 0.7. Olennaisesti pienempänä toteutuneella tapahtumalla
tarkoitetaan tapahtumaa, joka on voitu toteuttaa lain tai viranomaisen kokoontumista rajoittavan
määräyksen vuoksi siten, että tapahtumaan on voinut osallistua enintään puolet tapahtuman
suunnitellusta osallistujamäärästä.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tuen hakemismenettelystä ja takuun saajan antamista
tiedoista ja tapahtuman toteutumislaajuuden määräämisen kriteereistä. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään tarkemmin takuupäätökseen otettavista ehdoista samoin kuin tarkemmista ehdoista
koskien rajoitettua yleisötapahtumaa.
Tapahtumatakuuseen ei sovelleta lain 2−5 §:ää eikä 7 §:n 1 momenttia ja 2 momentin 1 kohtaa.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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