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Suomen Olympiakomitea lausuu otsikkoasiassa:  
 
Esitys tapahtumatakuusta on tarkoitus säätää osana kustannustukilakia. Lakiehdotuksen tavoitteena on 
parantaa tapahtumajärjestämisen edellytyksiä pienentämällä pandemian aiheuttamaa taloudellista riskiä. 
Lausuntokierroksella oleva esitys säännöskohtaisiksi perusteluiksi ei huomioi käytännössä lainkaan 
urheilun tapahtumia.  
 
Tapahtumatakuu on kannatettava ehdotus tukea taloudellisesti koronaviruspandemiasta kärsineitä 
tapahtumajärjestäjiä. Olympiakomitean tulkinnan mukaan tapahtumatakuu parantaisi urheilun toimialalla 
edellytyksiä järjestää esimerkiksi arvokisoja, maaotteluja ja turnauksia, jotka kärsivät huomattavia tappioita 
yleisötulojen menetyksen myötä. Esityksen tavoite on kannatettava, mutta sen tulisi koskea yhdenvertaisesti 
toimialoja.  
 
Hallituksen esityksen mukaan sarjamuotoiset urheilutapahtumat olisi rajattu tapahtumatakuun 
ulkopuolelle. Esimerkiksi urheilun sarjapelit kuten jalkapallon Veikkausliigan ottelut eivät olisi 
tapahtumatakuun piirissä olevaa toimintaa. Esityksessä rajausta ei perustella lainkaan. Olympiakomitea 
pitää rajausta toimialojen yhdenvertaisuuden näkökulmasta mahdottomana. 
 

➔ Olympiakomitea esittää, että myös sarjamuotoisten urheilutapahtumien tulee olla tapahtumatakuun 
piirissä. Urheilutapahtumien ulossulkemiselle ei ole perusteita, eikä urheilua kohdella esityksessä 
yhdenvertaisesti muihin tapahtumiin ja toimialoihin nähden.  

 
Sarjamuotoisia urheilutapahtumia järjestää kustannustuen ehtojen mukainen ”vakiintunut, ammattimainen 
tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten”. Edelleen esityksessä todetaan, 
että ”Tapahtumanjärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttäisi muun muassa, että sillä olisi 
palveluksessaan palkattua henkilöstöä tapahtuman järjestämistä varten”.  
 
Tapahtumatakuun tavoitteena on tukea ammattimaisia tapahtumanjärjestäjiä ja sen tavoitteet sopivat täysin 
sarjamuotoiseen urheilutapahtumatoimintaan. Urheilutoiminnan osalta tapahtumaa varten palkattua 
henkilöstöä edustavat myös muun henkilöstön lisäksi tapahtumassa esiintyvät urheilijat, joita ilman 
tapahtumaa ei voi toteuttaa. Sarjamuotoisille urheilutapahtumille kustannustuki olisi myös kaikista 
optimaalisin tukimuoto. Huomioitavaa on, että ammattimaisten tapahtumajärjestäjien tapahtumat eivät 
myöskään ole opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusten piirissä. Olympiakomitea painottaa, että 
sarjamuotoisille urheilutapahtumille on löydettävä tukimuoto. Mikäli pandemia estää tapahtumat 
kokonaan tai osittain eikä sopivaa tukimuotoa ole tarjolla, tämä heikentää huomattavasti urheilun ja 
liitännäiselinkeinojen työllisyyttä. 
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Hallituksen esityksen mukaan tapahtumatakuu koskisi yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6.–30.9.2021 
välisenä aikana. 
 

➔ Olympiakomitea esittää, että tapahtumatakuun tulisi ulottua vuoden 2021 loppuun asti.  
 
Urheilun toimialalla yleisötapahtumat eivät rajoitu kesään, vaan järjestämisen turvaaminen ja taloudellisen 
riskin pienentäminen tapahtumatakuulla on tarpeen myös syksyllä. Koronapandemian pitkittyminen on 
osoittanut, että pandemialla on pitkälle ulottuva vaikutus tapahtumien järjestämiseen. THL:n arvion mukaan 
pääosa aikuisväestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen lokakuun loppuun mennessä ja toisen 
rokoteannoksen vasta vuoden loppuun mennessä.  
 
Hallituksen esityksen mukaan tapahtumatakuun piiriin tarkoitettuja yleisötapahtumia voivat olla esimerkiksi 
taide- ja kulttuurifestivaalit, muuten kuin ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana järjestetyt konsertit ja 
näyttelyt, yleisölle avoimet hengelliset kesäjuhlat sekä vastaavat tapahtumat. Esityksessä ei ole huomioitu 
mitenkään urheilun yleisötapahtumia, esimerkiksi arvokilpailuja tai maaotteluita, jotka täyttävät vastaavat 
tapahtuman tunnuspiirteet kuin taide- ja kulttuurifestivaalit. 
 

➔ Olympiakomitea esittää, että myös urheilun yleisötapahtumien tulee olla tapahtumatakuun piirissä. 
Urheilun yleisötapahtumien ulossulkemiselle ei ole perusteita, eikä urheilua kohdella esityksessä 
yhdenvertaisesti muihin tapahtumiin ja toimialoihin nähden.  

 
Toivomme hallituksen muuttavan esitystään edellä mainittujen säännöksen perustelujen osalta. 
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