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Vastaus kirjalliseen kysymykseen yleisötilaisuuksien järjestäjien tukemisesta koronakriisissä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin /kok näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 360/2020 vp:
Miten hallitus aikoo kompensoida tapahtumajärjestäjien ja muiden yleisöstä riippuvaisten yrittäjien radikaaleja tulonmenetyksiä, jotka johtuvat COVID-19:ää koskevista rajoitustoimenpiteistä,
tulevatko muut tuet, kuten ministeriöiden myöntämät erillistuet, vaikuttamaan avustusten suuruuteen,
mikäli avustusten perusteena olleet tilaisuudet peruuntuvat, maksetaanko kuitenkin tälle
vuodelle jo myönnetyt, mutta vielä saamatta olevat avustukset,
kun kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet kielletään heinäkuun loppuun asti, niin miten
toimitaan niiden yleisötilaisuuksien suhteen, joiden osallistujamäärää ei voida etukäteen määritellä?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tietoinen COVID 19 -pandemian huomattavista vaikutuksista
sekä tapahtumajärjestäjien että lukuisten muiden luovilla aloilla ja kulttuurin ja taiteen eri sektoreilla toimivien yhteisöjen ja yksilöiden toimintaan.
Vuoden 2020 ensimmäiseen ja toiseen lisätalousarvioon on sisältynyt määrärahoja, joilla on tarkoitus auttaa luovien alojen, taiteen ja kulttuurin toimijoita pitämään yllä toimintaedellytyksiään
koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan aikana.
Vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvio sisälsi 900 000 euron määrärahan lisäyksen Taiteen
edistämiskeskukselle. Se perustui keskeisten kulttuurin ja taiteen säätiöiden lahjoituksiin koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseen. Vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa
samaan tarkoitukseen lisättiin Pro Musica -säätiön 100 000 euron lahjoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen 600 000 euron rahoitus huomioon ottaen tukipaketti
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oli suuruudeltaan 1,6 miljoonaa euroa ja siitä on myönnetty 533 apurahaa työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen koronaepidemian vuoksi taiteelliseen työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia menettäneille henkilöille.
Vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioon sisältyy 40,3 miljoonan euron lisämääräraha, joka on tarkoitettu avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja
kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden vastaavien menojen korvaamiseksi. Valtionavustuslain mukaisesti valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki tulee ottaa huomioon
valtionavustusta myönnettäessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön on lisäksi tarkoitus myöntää aiemmin myönnetyille avustuksille
joustavasti käyttöajan pidennyksiä ja käyttötarkoituksen muutoksia, mikäli avustuksen saajat
sellaisia hakevat. Kulttuuritapahtumien järjestämiseen myönnetyissä avustuksissa tapahtuman
järjestämisestä aiheutuneet kustannukset luetaan hyväksyttäviksi menoiksi, vaikka tapahtuma
jouduttaisiin koronaepidemian johdosta peruuttamaan.
Näillä toimenpiteillä opetus- ja kulttuuriministeriö edistää taiteellisen, kulttuurisen ja muun luovan työn tekemisen, tuottamisen ja jakelun toimintaedellytyksiä koronapandemiasta johtuvan
poikkeustilan aikana sekä siirryttäessä kulttuuritoiminnan avaamiseen hallitusti ja vaiheittain.
Kesän 2020 tapahtumien, kiertueiden ja muiden kulttuurialan tilaisuuksien järjestämiseen liittyy
runsaasti epävarmuustekijöitä sekä sopimuksellisia, aikataulullisia ja logistisia haasteita. Yli 50
hengen yleisötapahtumia voidaan 1.6. alkaen järjestää vain poikkeusjärjestelyin. Tällöin edellytyksenä on, että turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja
hygieniaohjeistuksen avulla.
Tulevien lisätalousarvioesitysten käsittelyjen yhteydessä tulevat harkittaviksi kesäkautta koskevat tarpeet sekä tapahtumien järjestäjien että tapahtumissa esiintyvien ja niihin muissa muodoissa sisältöä tuottavien toimijoiden osalta. Tässä vaiheessa ei ole mahdollista ottaa kantaa siihen, miten muut tuet vaikuttavat mahdollisiin tulevista lisätalousarvioista myönnettäviin avustuksiin.
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