
 

 
 
 

Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) 
muuttamisesta/Tapahtumatakuu 
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8950/2021  

Music Finland ry kiittää mahdollisuudesta lausua yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain 
muuttamisesta ja tapahtumatakuusta. 

1. MUSIC FINLANDIN ENSISIJAISENA TOIMENPIDEVAATIMUKSENA ON TARKASTELLA TUKIEN JA 
TOIMENPITEIDEN KOKONAISUUTTA MUSIIKKIALAN EHDOTTAMIA RATKAISUMALLEJA 
HYVÄKSIKÄYTTÄEN 

Musiikkialan ensisijaisena toimenpidevaatimuksena olisi tarkastella tukien ja toimenpiteiden (muun 
muassa exit-suunnitelman) kokonaisuutta poikkihallinnollisesti musiikkialan ehdottamia ratkaisumalleja 
hyväksikäyttäen.  

Musiikkialan tilanne ei tule ratkeamaan ilman suoraa tukea, joka kohdentuu suoraan toimijoille 
tarkoituksenmukaisilla kompensaatiomalleilla.  

Takuutuen valmistelu on aloitettu liian myöhään, jotta se vaadituilla korjauksillakaan vastaisi täysin 
musiikkialan tarpeita ja tukisi sen elpymistä. Tuki ei  huomioi musiikkialan laajaa ekosysteemiä (muun 
muassa alihankintaketjuja tai freelancer-toimijoita) tai tunnista musiikkitapahtumien järjestäjien 
toiminnan reunaehtoja, eikä sen valmisteluaikataulussa ole huomioitu elävän musiikin tapahtumien 
suunnittelun aikajännettä. Elävän musiikin yksityissektori ja musiikkialan ammattilaisfreelancerit 
tarvitsevat edelleen suoraa tukea.  

Tapahtumatakuun suunnittelussa tulee huomioida myös yhteiskunnan avaamisen mahdollistava exit-
suunnitelma. Toimivien tukien kokonaisuus ei ole erillinen tie ulos koronapandemiasta, vaan kulkee yhtä 
matkaa porrastetun ja terveysturvallisen tiekartan kanssa. Tukien ja exit-suunnitelman valmistelussa 
tulee aidosti huolehtia siitä, että niitä tarkastellaan poikkihallinnollisena kokonaisuutena. 

2. KUSTANNUSTUKI JA KUSTANNUSTUEN SISÄÄN RAKENNETUT TUKIMALLIT EIVÄT SOVELLU ELÄVÄN 
MUSIIKIN ALALLE 

Kustannustuen sisään rakennettu tapahtumatakuun malli soveltuu musiikkialalle huonosti. 
Kustannustuella tuetaan syntyneitä kustannuksia, joita ei elävän musiikin alalla synny, kun toimintaa on 
rajoitettu. Tätä ovat tuoneet eille niin opetus- ja kulttuuriministeriö kuin valtioneuvoston 
oikeuskanslerikin tapahtumaelinkeinon harjoittamisen eriarvoista asemaa koskevassa lausunnossaan:  

”Taiteen ja kulttuurin toimijoiden toimintaa on covid19 -pandemian vuoksi jouduttu rajoittamaan julkisen 
vallan toimin maaliskuusta 2020 lähtien. Tästä on seurannut, että alan yritysten ja muiden liiketoimintaa 
harjoittavien yhteisöjen toiminta on vähäistä tai se on loppunut kokonaan. Tästä syystä kustannustuki, 
jonka periaate on korvata aiheutuneita kustannuksia, ei kohdistu niille yrityksille, jotka ovat joutuneet 
keskeyttämään toimintansa eikä kustannuksia synny.” (Oikeuskanslerin vastaus Tapahtumateollisuus 
Ry:n kanteluun OKV/685/10/2021 29.3.2021) 

 

 



 

3. KORJAUSEHDOTUKSET KUSTANNUSTUKEA (TAPAHTUMATAKUU) KOSKEVAN LAIN MUUTTAMISEEN 

Toimintaan rohkaisevalle ja riskinhallintaa helpottavalle tuelle on kuitenkin tarvetta, jotta ala säilyttää 
toimiedellytyksensä kriisin yli. Elävän musiikin tapahtumajärjestäjien toimintaedellytysten säilyttäminen 
on elintärkeää, jotta se voi jälleen työllistää koko laajaa elävän musiikin ekosysteemiä, kun rajoitukset ja 
kriisi hellittävät. Ehdotamme seuraavia korjauksia ja muutoksia tapahtumien takuutuesta annetun lain  

3.1. Tapahtumatakuun piiriin tulee sisällyttää ympärivuotisen tapahtumatoiminnan 
järjestäjät. 

Elävän musiikin alan arvosta noin puolet muodostuu klubien ja konserttitalojen 
ympärivuotisesta konserttitoiminnasta. Esityksessä tämä toiminta on jäämässä 
tapahtumatakuun ulkopuolelle. Klubien ja konserttitalojen sekä yksittäisten festivaalien ja 
konserttien toimintaa yhdistää kuitenkin niiden voimakas työllisyysvaikutus ja ennen kaikkea 
ammattilaisten verkosto. Myös alihankintaketju on monilta osin yhteinen. Ympärivuotisen 
tapahtumatoiminnan sulkeminen pois tuen piiristä heikentää konserttijärjestäjien 
toimintaedellytyksiä sekä mahdollisuuksia artistien ja alihankintaketjujen työllistämiseen.  

3.2. Tapahtumatakuun tulee olla voimassa 31.12.2021 saakka, mahdollisuuksien mukaan 
myös vuoteen 2022. Tapahtumatakuun piiriin tulee ottaa myös sellaiset tapahtumat, 
joista on tehty peruutuspäätös ennen 1.6.2021 alkavaa ajanjaksoa. 
 

3.3. Jokaisen yrityksen tulee voida hakee tukea suoraan valtiokonttorista. Tapahtumatakuuta 
ei voi valuttaa alihankintaketjuille tapahtumajärjestäjien kautta 

Tapahtumatakuuta tulee maksaa sekä tapahtuman kohdennu alihankintaketjuihin tai 
freelancereihin eikä näin ollen paranna työllisyyden näkymiä elävän musiikin alalla.  

3.4. Musiikkialan ammattilaisfreelancerit tarvitsevat suoraa tukea, joka on kompensaatiota 
menetetyistä tuloista. 
 

3.5. Elävän musiikin yksityissektori– musiikkitapahtumien järjestäjät, klubit ja festivaalit ja 
välittäjäporras sekä moninainen alihankintaketju tarvitsevat suoraa tukea.  
 

3.6. Esitämme, että tapahtumatakuu kattaisi jokaisen hakijan palkkakustannukset 
täysimääräisenä (vrt. ravintoloiden sulkemiskorvaus). Esitämme lisäksi, että 
tapahtumatakuu kattaisi hakijan joustamattomat kustannukset täysimääräisenä ja 
korvauksen hakijakohtainen enimmäismäärä olisi 10 miljoonaa euroa.  
 

3.7. Tapahtumatakuun piiriin tulee lukea myös tapahtumat, joiden järjestämiseen 
vaikuttavat oleellisesti täyskiellon tai kapasiteetin puolittamisen lisäksi muut 
viranomaisrajoitukset (esim. anniskelutoiminnan rajoitukset tai kapasiteetin 
rajoittaminen ylipäänsä).  

Helsingissä 7.4. 2021 
 
Kaisa Rönkkö, Music Finland,  
0408674216  
kaisa.ronkko@musicfinland.fi 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


