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VIITE: HE 79/2021 Lausuntopyyntö yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta  
 

Suomen Olympiakomitea lausuu otsikkoasiassa:  
 
Esitys tapahtumatakuusta on tarkoitus säätää osana kustannustukilakia. Lakiehdotuksen tavoitteena on 
pienentää tapahtuman järjestämiseen liittyvää riskiä. Hallituksen esitys on parantunut aiemmasta työ- ja 
elinkeinoministeriön lausuntokierroksella olleesta versiosta, koska säännöskohtaisissa perusteluissa tuen 
piiriin on huomioitu myös sieltä aiemmin puuttuneet urheilun tapahtumat.  
 
Olympiakomitea pitää hallituksen esityksessä edelleen ongelmallisena sitä, että tapahtumatakuu ei koske 
säännöllisesti järjestettäviä urheilutapahtumia (esimerkiksi urheiluliigojen otteluita) . Sarjamuotoisia 
urheilutapahtumia järjestää esitetyn tapahtumatakuun ehtojen mukainen ”vakiintunut, ammattimainen 
tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten”.  
 
Tapahtumatakuun tavoitteena on tukea ammattimaisia tapahtumanjärjestäjiä ja tämä tavoite sopii täysin 
sarjamuotoiseen urheilutapahtumatoimintaan. Sarjamuotoisen tapahtumatoiminnan poissulkemista 
perusteellaan esityksessä sillä, että ”Tapahtumajärjestäjät voivat järjestää vuosittain useita tapahtumia, 
joten tapahtumajärjestäjien liikevaihtotiedoista ei voi päätellä yksittäisten tapahtumien liikevaihtoja tai 
osallistujamääriä”. Tämä väite ei pidä paikkaansa. Sarjamuotoisen toiminnan tapahtumissa on toki jonkin 
verran vaihtelua yksittäisten tapahtumien liikevaihdossa ja osallistujamäärissä, mutta tämä vaihtelu voidaan 
tasoittaa keskiarvojen perusteella. Tuki voitaisiin myös laskea koronaa edeltävän vuoden 2019 tietojen 
perusteella. 
 
➔ Olympiakomitea esittää, että sarjamuotoiset urheilutapahtumat otetaan tapahtumatakuun piiriin,  

vaikka vuoden 2021 II lisätalousarvioesitykseen sisältyykin ympärivuotista esitys-, konsertti- ja 
teatteritoimintaa ja sarjamuotoisia urheilutapahtumia varten erilliset OKM:n avustushaut. 
Tapahtumatakuusta voitaisiin vähentää mahdollinen myönnetty OKM:n avustus.  

 
Hallituksen esityksen mukaan tapahtumatakuu koskisi yleisölle avoimia tapahtumia, jotka järjestetään 1.6.–
30.11.2021 välisenä aikana. 
 
➔ Olympiakomitea pitää hyvänä, että tapahtumatakuun kattavuutta on jatkettu alkuperäiseen esitykseen 

nähden, mutta esittää, että tapahtumatakuu ulottuisi vuoden 2021 loppuun asti. Joulukuussa 
järjestetään useita merkittäviä urheilutapahtumia, muun muassa salibandyn MM-kilpailut 3.–11. 
joulukuuta.  

 
Urheilussa tapahtumaa varten palkattua henkilöstöä edustavat myös muun henkilöstön lisäksi tapahtumassa 
esiintyvät urheilijat, joita ilman tapahtumaa ei voi toteuttaa. Tällöin myös kaikki yksittäiseen tapahtumaan 
kohdistuvat palkat ja palkkiot on katsottava tukikelpoisiksi kustannuksiksi. Urheilutapahtuman järjestäjän 
maksamat palkat ja tapahtumaan liittyvät muut palkkiot ovat merkittävä osa erityisesti sarjamuotoiseen 
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kilpailutoimintaan osallistuvien seurojen kustannuksista, eikä toiminnan toteuttaminen ilman näitä 
kustannuksia ole mahdollista.   
 
➔ Olympiakomitean näkemyksen mukaan esitystä tulisi tarkentaa siten, että kyseiset kustannukset 

yksiselitteisesti todettaisiin tukikelpoisiksi kustannuksiksi.  
 
 
Toivomme, että eduskuntakäsittelyssä esitystä muutetaan edellä esitetyn mukaisesti. 
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