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Laki
yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettuun lakiin (508/2020) uusi

5 b § seuraavasti:

5 b §

Tapahtumatakuu

Valtiokonttori voi myöntää tapahtumanjärjestäjälle ja sen ilmoittamille alihankkijoille
hakemuksesta ennakollisen maksusitoumuksen (tapahtumatakuu), joka koskee suunnitel-
lun vähintään 200 hengen yleisötapahtuman järjestämistä, jota ei ole peruutettu hakemuk-
sen jättämishetkellä. Myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuman järjestää vakiintu-
nut, ammattimainen tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa var-
ten sekä yritys- ja yhteisötunnus ja jonka arvonlisäverollinen liikevaihto ylitti 150 000 eu-
roa vuonna 2019. Tapahtumatakuuta ei myönnetä säännöllisesti ympäri vuoden järjestet-
täviin tapahtumiin. Oikeus tapahtumatakuuseen alkaisi hakemuksen jättämishetkestä.

Tapahtumatakuu koskee yleisölle avoimia tapahtumia, jotka järjestetään 1 päivänä ke-
säkuuta 2021 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 7 päivänä joulukuuta 2021.

Myönnetyn tapahtumatakuun perusteella tapahtumanjärjestäjälle korvataan takuuehto-
jen mukaisesti lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman
järjestämisestä aiheutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista kohtuullisista toteutuneista kus-
tannuksista 85 prosenttia. Valtiokonttoriin ilmoitetulle tapahtumanjärjestäjän alihankki-
jalle korvataan 85 prosenttia niistä kohtuullisista toteutuneista kustannuksista, joista se ei
ole saanut suoritusta tapahtumanjärjestäjältä. Tapahtuma katsotaan peruuntuneeksi lain tai
viranomaisen määräyksen vuoksi myös, jos korkeintaan 90 päivää ennen tapahtuman jär-
jestämistä on voimassa järjestämisen estävä rajoitus. Tapahtuma voidaan myös katsoa lain
nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi peruuntuneeksi, jos lain nojalla tai viranomai-
sen määräyksen vuoksi tapahtumaan voisi osallistua enintään 85 prosenttia tapahtuman
suunnitellusta osallistujamäärästä.

Jos takuuehtojen mukaisesti toteutettu tapahtuma toteutuu takuupäätöksessä määrättyä
olennaisesti pienempänä lain tai viranomaisen määräyksen vuoksi ja tapahtuma on tappi-
ollinen, tapahtumatakuusta korvataan tapahtumanjärjestäjälle ja alihankkijalle määrä,
joka lasketaan vähentämällä tapahtuman kohtuullisista toteutuneista kustannuksista toteu-
tuneiden tulojen määrä ja kertomalla näiden erotus luvulla 0,85. Olennaisesti suunniteltua
pienempänä toteutuneella tapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka on voitu toteuttaa
lain tai viranomaisen kokoontumista rajoittavan määräyksen vuoksi siten, että tapahtu-
maan on voinut osallistua enintään 85 prosenttia tapahtuman suunnitellusta osallistuja-
määrästä.
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Tapahtumatakuun perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on 1 800 000
euroa korvauksen saajaa kohden. Enimmäismäärää määriteltäessä otetaan huomioon, ettei
1 §:ssä mainitun Euroopan komission päätöksen mukainen tukien yrityskohtainen enim-
mäismäärä ylity. Korvausta myönnettäessä vähennetään 2 momentissa säädetylle tukikau-
delle kohdistuvat COVID-19-pandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset. Saajan korvauk-
sesta vähennetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön samaan tapahtumaan myöntämä
avustus. Myönnettyjen ennakollisten maksusitoumusten yhteenlaskettu määrä saa saman-
aikaisesti olla enintään 250 miljoonaa euroa.

Tapahtumatakuun hakuaika alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2021 ja päättyy 31 päivänä elo-
kuuta 2021. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessaan tapahtuman suunniteltu ajankohta,
paikka ja kesto, sekä kustannusarvio. Hakijan on esitettävä hakemuksessaan selvitys ai-
emmasta, vakiintuneesta, ammattimaisesta toiminnastaan tapahtuma-alalla. Tapahtuman
järjestäjän on hakemuksessa myös yksilöitävä käyttämänsä alihankkijat sekä niiden rooli
ja osuus kustannuksista. Tapahtumatakuuseen perustuvan korvauksen hakuaika alkaa
15 päivänä syyskuuta 2021 ja päättyy 7 päivänä joulukuuta 2021.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tapahtumatakuuta koskevaan
päätökseen otettavista ehdoista.

Tapahtumatakuuseen ei sovelleta 2–5 §:ää eikä 7 §:n 1 momenttia ja 2 momentin 1 koh-
taa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021.

Helsingissä 27.5.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri Mika Lintilä
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


